
Zduńska Wola, 10 maja 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

sukcesywna dostawa oleju napędowego

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  

ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola, 

KRS: 0000033985, NIP: 829-000-72-55

Strona internetowa Zamawiającego:  http://www.mpk.zdunskawola.net/

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi

na zapytania Wykonawców: 

Wiesław Urbaniak

e-mail: w.urbaniak@mpk.zdunskawola.net

tel.: 043 8236960 wew. 28

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  sp.  z  o.  o.,  stosownie  do  treści  §  8  ust  1  pkt  3

Regulaminem  udzielania  zamówień  publicznych  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie  Komunikacji

Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju napędowego

ON, do zbiornika napowietrznego o pojemności 5 m³ zlokalizowanego na terenie utwardzonym

w siedzibie  Zamawiającego,  odpowiadających  normom PN-EN 590+A1:2017-06 oraz  przepisom

Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych  dla  paliw  ciekłych  (Dz.U.2015.1680).  Parametry  techniczne  i  chemiczne

dostarczanego  oleju  napędowego nie  mogą  być  gorsze  niż  określone  w wyżej  wspomnianych



normach  oraz  w  załącznikach  do  Rozporządzenia  wykorzystywanych  w  bieżącej  pracy

przedsiębiorstwa.

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Miejskim

Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli. W postępowaniu tym nie obowiązują

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: ustawa

Pzp).

Postępowanie niniejsze toczy się  w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem obowiązującej

zasady konkurencyjności. 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: brak - zgodnie z Rozdziałem V Podrozdziałem

I §8 ust 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie

Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz

unieważnienia postępowania ofertowego. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa oleju napędowego” 

3. Wspólny słownik zamówień: kod CPV: 09134100-8 Olej napędowy 

4. Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy od daty pierwszej dostawy w ramach niniejszej

umowy nie później jednak niż 30 dni od podpisania umowy lub wyczerpania kwoty o której

mowa w art. 3 ustawy Pzp przeznaczonej na realizację umowy w formie doraźnych dostaw

paliwa do zbiornika napowietrznego o pojemności 5 m³ paliwa zlokalizowanego na terenie

bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 68/70. 

5. Szacunkowe  zapotrzebowanie  na  paliwa  do  pojazdów  w  przewidzianym  okresie  realizacji

zamówienia wynosi odpowiednio: 

-  oleju  napędowego  ON  odpowiadających  normom  PN-EN  590+A1:2017-06  oraz  przepisom

Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych w ilości 230 m³.



- jednorazowa dostawa około 5  m³.

6. Podane powyżej ilości są szacunkowe i stanowią górną granicę do jakiej Zamawiający będzie

dokonywał zakupu paliw płynnych. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne

zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 

7. Zakup  paliw  płynnych,  dokonywany  będzie  po  cenach  aktualnych  z  dnia  zamówienia

pomniejszonych o stały rabat udzielony w ramach prowadzonego postępowania.

8. Oferowane  paliwo  musi  spełniać  wymagania  określone  w  Polskich  Normach  dla  paliw

płynnych PN-EN 590+A1:2017-06 oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

9. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 

10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/realizacji umowy: 12 miesięcy od daty pierwszej

dostawy w ramach niniejszej umowy nie później jednak niż 30 dni od podpisania umowy lub

do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  terminu realizacji  przedmiotu  zamówienia.

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

12. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV.   WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  mogą  wziąć  udział  wykonawcy,  którzy  spełniają

warunki dotyczące: 

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Badanie oferty w zakresie oceny spełnienia warunków udziału polegać będzie na stwierdzeniu

czy oferta spełnia wyżej wskazane warunki czy też ich nie spełnia na podstawie załączonych

dokumentów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu -

jeżeli złoży żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i żądane



dokumenty,  z  których  będzie  wynikało  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu. W szczególności: 

a) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania -  koncesja na obrót paliwami

ciekłymi (płynnymi). 

b) W  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  -  posiadanie  ubezpieczenia  od

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  na  kwotę  min.

1.000 000,00 złotych. Okres ubezpieczenia musi obejmować min. okres związania ofertą

przez wykonawcę. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę będzie zobowiązany

w umowie na dostawę paliwa do kontynuacji ubezpieczenia na ww. sumę ubezpieczenia.

3. Oferta musi być zgodna z wymogami zapytania ofertowego.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

5. Z  postępowania  wyklucza  się  wykonawców,  w stosunku do których  otwarto  likwidację  lub

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli

układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

V.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU

PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków należy przedłożyć:

a) Kompletny i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

b) Koncesję, licencję, zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji

lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej objętej zakresem zamówienia.

c) Oświadczenie  Wykonawcy  złożone  w  trybie  art.  57  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

złożone na formularzu stanowiącym (załącznik nr 2) do zapytania ofertowego.

d) Opłacona  polisa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  

z przedmiotem zamówienia co najmniej minimum wymaganej sumy ubezpieczenia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp

należy przedłożyć:



a. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108

i 109 ustawy Pzp (załącznik nr 3) do zapytania ofertowego.

b. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  sądowego  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  dokumentu,  o  którym  mowa  

powyżej,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnie

dostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych

wskazanych przez Wykonawcę dokumentów.

c. Zaświadczenie  z  właściwego  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego  oddziału  Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

potwierdza,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego  należy  przedłożyć:  Oryginał  lub  kopię,  potwierdzoną  za  zgodność  

z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  świadectwa  jakości  oferowanego  paliwa  wydany  nie

wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert. 

4. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) Dowód wniesienia wadium- nie dotyczy

b)  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę,  do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

Brak  jakiegokolwiek  z  wymienionych  w  rozdziale  V  dokumentów  lub  złożenie  dokumentu  

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Udział  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli  wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b) oraz pkt 2 ppkt. b., c., składa

dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:



a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości 

b. nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma siedzibę  lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je

dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem

sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

6. Udział wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku

należy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania

oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

b. Oświadczenie wymienione w rozdziale w rozdziale V pkt 1 ppkt. c. w zapytaniu ofertowym

składane  jest  przez  wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie

zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu

lub reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy.

c. Dokumenty  wymienione w rozdziale  V pkt  2  ppkt.  a.,  b.,  c.  składa każdy  z  Wykonawców

oddzielnie. 

d. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,

przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Umowę

regulującą współpracę tych podmiotów występujących wspólnie. 

7. Oferta powinna być podpisana przez każdego ustanowionego pełnomocnika.

8. Oferta winna zawierać wszystkie w/w dokumenty, oświadczenia i informacje.



VI.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI

ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Wykonawcy  przekazują

pisemnie lub też elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

2. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  zapytania  ofertowego  wpłynął  do

Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego

terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

zapytania  ofertowego,  bez  ujawniania źródła  zapytania,  a  także  zamieszcza  na  stronie

internetowej.

4. Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  odpowiedzi

skierowane  do  Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  formy

pisemnej postępowania. 

5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Wiesław Urbaniak tel. 043 8236960 w 28 e-mail: w.urbaniak@mpk.zdunskawola.net

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu

złożenia ofert

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

Zamawiający  może  zwrócić  się  tylko  jeden  raz  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu

związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą

orzeczenia.



VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w języku polskim w jednym

egzemplarzu.

3. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana

na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.

4. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy.

5. Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela,  jest  on

zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone (z wyłączeniem ofert

składanych drogą elektroniczną),  kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki

lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Za  podpisanie  uznaje  się  własnoręczny  czytelny  podpis  lub  podpis  wraz  z  pieczątką

pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania;

W  przypadku  oferty  składanej  droga  elektroniczną  należy  przesłać  ofertę

w  zaszyfrowanym  pliku,  na  wskazany  w  zapytaniu  adres  poczty  elektronicznej

z informacja w treści wiadomości „„Oferta na (W tym miejscu  należy wpisać nazwę

zamówienia).  Nie  otwierać  przed  ….......  r.  godz.  …......”.  Kod  rozszyfrowujący  plik

zawierający ofertę  należy przesłać osobna wiadomością.

9. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

nazwę i adres Zamawiającego

nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy   napis:

„Oferta na (W tym miejscu należy wpisać nazwę zamówienia)

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

10. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego

oznakowania  koperty/opakowania  lub  braku  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji,



w  szczególności  za  złe  skierowanie  przesyłki  i  jej  nieterminowe  dostarczenie  jak

i przedterminowe otwarcie.

11. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

12. Wykonawca  winien  zapoznać  się  z  całością  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Wszystkie

załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jej integralną część.

13. Zamawiający  zaleca  aby  ofertę  umieścić  w  dwóch  zamkniętych  kopertach:  wewnętrznej  

i  zewnętrznej.  Koperta  zewnętrzna winna być  zaadresowana  do Zamawiającego  na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sieradzka

68/70, 98-220 Zduńska.

14. Dla  uznania  ważności  oferta  musi  zawierać  wszystkie  wymagane  w  zapytaniu  ofertowym

dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

15. Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

16. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu

składania  ofert  zmodyfikować  treść  dokumentów  składających  się  na  zapytanie  ofertowe.

Dokonane zmiany przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Powyższe zmiany są dla

wszystkich Wykonawców wiążące.

17. Wykonawca  może  zmienić  lub  wycofać  ofertę,  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu

składania  ofert.  Zmiany  należy  dokonać  poprzez  wycofanie  niewłaściwej  oferty  

i złożenie zmienionej oferty, jako obowiązującej.

18. Wszystkie  strony  oferty  winny  być  podpisane  (parafowane)  przez  Wykonawcę  lub  osobę

upoważnioną do reprezentowania w jego imieniu oraz kolejno ponumerowane, a oferta spięta

w sposób trwały. 

19. Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  w  celu  umożliwienia  Wykonawcom

uwzględnienia  w  przygotowanych  ofertach  otrzymanych  wyjaśnień  lub  uzupełnień

dotyczących zapytania ofertowego.



IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego

podany  w  zapytaniu  ofertowym  tj.  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na

adres  Zamawiającego  podany  w  zapytaniu  ofertowym  i  dodatkowo  opatrzone  napisem

„Zmiana”.  Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem

„Wycofanie”.  Koperty  oznaczone  w  podany  wyżej  sposób  będą  otwierane  

w pierwszej kolejności.

4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu

składania ofert.

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  nastąpi  w  dniu  20.05.2022  r. o  godz.  10:30  w  siedzibie

Zamawiającego.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Podczas  otwarcia  ofert  podane  będą  nazwy

/firmy/ oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu oraz warunków

płatności, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

8. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu na ich wniosek.

9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie odwołania.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Podstawą  do  określenia  ceny  oferty  jest  pełen  zakres  zamówienia  określonego  

w zapytaniu ofertowym.



2. Podstawą kalkulacji  ceny za 1 m³ oleju napędowego będzie cena hurtowa Olej  Napędowy

Standardowego (tj. letni, przejściowy, zimowy) producenta paliw PKN Orlen ogłaszana na ich

oficjalnej stronie internetowej www.orlen.pl

3. Do kalkulacji należy przyjąć cenę, o której mowa w pkt 2 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (informacje

o zmianach cen paliw na dany dzień są publikowane na stronach internetowych).

4. Cena musi  być skalkulowana w sposób jednoznaczny  bez podziału  na wartości  zależne od

wielkości  zamówienia  i  musi  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  

z wykonaniem zamówienia w tym szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego,

ubezpieczenie towaru,  opłaty  pośrednie (koszty  załadunku i  rozładunku,  podatek  VAT itp.)

i marżę lub upust dostawcy przy założeniu pojedynczej dostawy.

5. Marża  lub  upust  dostawcy  podany  w  formularzu  cenowym  będzie  stały  w  okresie

obowiązywania umowy. Cena za paliwo musi być podana w temperaturze referencyjnej 15°C,

tak też będą fakturowane późniejsze dostawy.

6. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

7. Wartość brutto jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oferty.

8. Cenę brutto oferty oblicza się zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

do  zapytania  ofertowego.  Cena  ta  będzie  brana  pod  uwagę  w  trakcie  wyboru

najkorzystniejszej oferty.

9. Szacowania  wielkości  zamówienia  określona  w  Rozdziale  III  Opis  przedmiotu  zamówienia

została podana jedynie w celu porównania oferty. Nie gwarantuje się wykonawcy, że będzie

wymagane  od  niego  wykonanie  wielkości  wskazanych  w  opisie  dostaw.  Wykonawcy  nie

przysługuje  roszczenie  o  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  ilościach  określonych

w formularzu ofertowym.

10. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

11. W  przypadku  złożenia  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej  w niej  ceny  podatek  od  towarów i  usług,  który  miałby  obowiązek  wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.



XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Lp.
Nazwa

kryterium
Opis

Waga

kryterium

1
Cena oferty

brutto

Cena oferty (z podatkiem VAT)

za realizację przedmiotu

zamówienia, na którą powinny

składać się wszystkie koszty

ponoszone przez wykonawcę.

100,00%

Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  kryterium  oceny  otrzyma  maksymalną  liczbę

punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowanie wzorów do obliczenia punktowego.  Oferty ocenione zostanie wg poniższego

wzoru:

C min

C= ---------------------- x 100 pkt

C oferta

C- liczba punktów oferty badanej 

C min – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu 

C oferta – cena badanej oferty.

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie

powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



XII. WZÓR UMOWY 

Projekt  umowy,  jaki  zostanie  zawarty  z  Wykonawcą  stanowi  załącznik  nr  4  do  zapytania

ofertowego.

XIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. O  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  Zamawiający  powiadomi  wybranego  Wykonawcę

odrębnym pismem lub telefonicznie.

2. Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcja,  spółki  cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych  Wykonawców.  Wykonawcy

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za

wykonanie umowy.

4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim

wymaganiom  określonym  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  i  została  oceniona  jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

d) pomimo  wystąpienia  przez  Wykonawcę  z  właściwie  przygotowanym  wnioskiem  

o  wydanie  decyzji  administracyjnych,  warunków  technicznych  lub  innego  dokumentu

niezbędnego  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  terminie  przewidzianym



w  odrębnych  przepisach,  organ  administracji  publicznej  lub  inna  instytucja  nie  wyda

stosownego dokumentu.

6. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

c) wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania o udzielenie zamówienia,  podając

uzasadnienie.

7. Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający  umieści  na stronie internetowej

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą inne

przesłanki do unieważnienia postępowania.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z dnia

27 kwietnia 2016 r.  (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 2016/679 w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka

z  ograniczoną  odpowiedzialnością z  siedzibą  w Zduńskiej  Woli  (98-220)  przy  ulicy

Sieradzkiej 68/70, tel.: 043 8236960,  e-mail: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani  /  Pan

skontaktować poprzez e-mail  iod@mpk.zdunskawola.net  bądź telefonicznie 505-616-864.

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach

dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo

Komunikacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Zduńskiej  Woli  oraz  korzystania  z  praw związanych

z przetwarzaniem danych. 



3. Ogólną  podstawę  do  przetwarzania  danych  stanowi  art.  6  ust.  1  lit.  c ogólnego

rozporządzenia  w  związku  z  Regulaminem  zamówień  publicznych  w  Miejskim

Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  związanym  z  postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  Regulamin  zamówień  publicznych

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania

na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.  organom administracji  publicznej  lub

podmiotom  działającym  na  zlecenie  organów  administracji  publicznej  w  zakresie

obowiązujących  przepisów  lub  innym  podmiotom  przetwarzającym  dane  na  podstawie

umów  powierzenia,  a  ponadto  odbiorcom  danych  w  rozumieniu  przepisów  o ochronie

danych  osobowych,  tj.  podmiotom  świadczącym  usługi  pocztowe,  usługi  informatyczne

i  inne.  Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich,  na  podstawie

szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

6. Dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  Regulaminem  zamówień  publicznych

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli przez okres 4 lat od

dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada

Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,

przy czym prawo to zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy przywołanej w pkt. 3 klauzuli,

może dodatkowo ulec ograniczeniu o informacje wskazane w art. 15 ust. 1 lit.  g

ogólnego rozporządzenia  (tj.  źródło  pochodzenia  danych),  jeżeli  ujawnienie  tych

informacji  mogłoby  wpłynąć  na  ochronę praw i  wolności  osoby,  od  której  dane

zostały pozyskane;       

b) sprostowania  danych,  na podstawie  art.  16  ogólnego rozporządzenia,  przy  czym

skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować

zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą



postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) ograniczenia  przetwarzania  na  podstawie  art.  18  ogólnego  rozporządzenia,  przy

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub

w celu  ochrony  praw innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne

względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa  członkowskiego.

Wystąpienie  z  żądaniem ograniczenia  przetwarzania  nie  ogranicza  przetwarzania

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza

przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Obowiązek  podania  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  określonym

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu

o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych

wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również

w formie profilowania, stosownie do art. 22 RODO.

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 ...................dnia ..............................

............................

pieczęć Wykonawcy

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na sukcesywne dostawy oleju napędowego,

składamy niniejszą ofertę:

1. Cena netto 1m³ oleju  napędowego producenta  PKN Orlen (ze  strony internetowej  PKN

Orlen) na dzień 29 kwietnia 2022 r. w złotych, do dwóch miejsc po przecinku: 6944,00 zł

2. Stały upust/marża Wykonawcy netto 1m ³ w stosunku do PKN Orlen (w złotych, do dwóch

miejsc po przecinku): ……………………………………………………………………………………

3. Cena netto 1 m³ oleju napędowego (suma punktu 1 i 2) Wykonawcy na dzień 29 kwietnia

2022 r. (w złotych, do dwóch miejsc po przecinku): …………………………………………

4. Podatek VAT w % ………………………………………………………………………………………………………

5. Cena brutto 1 m³ oleju napędowego (wartość z punktu 3 powiększona o należny podatek

VAT zgodnie ze stawką zadeklarowaną w pkt. 4) Wykonawcy na dzień 29 kwietnia 2022 r.

(w złotych, do dwóch miejsc po przecinku): …………………………………………

6. Wartość brutto oferty (wartość z punktu 5 x 230 m³)……………………… złotych

7. Wartość brutto oferty  słownie …………………………………………………………………………… 

Termin płatności faktury VAT liczony od daty prawidłowo wystawionej faktury wynosi .............. dni

(termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni).

Oświadczenia:

1) Oświadczamy, że rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową.

2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we wzorze

umowy.

3) Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,



b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c) akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

d) akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania

umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

4) Pod groźbą wykluczenia oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny

i faktyczny. 

Oświadczam/-y, że złożona oferta:

 nie  prowadzi  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich

wartość  bez  kwoty  podatku.  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć

zgodnie z tymi przepisami. 

Powstanie  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego  może  wynikać  w  szczególności  z  takich

okoliczności jak: 

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

2) import usług lub towarów. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru Wartość bez kwoty podatku

Uwaga!  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  pozostawi  niewypełnione  oświadczenie  dotyczące

obowiązku  podatkowego,  Zamawiający  uzna,  że  złożona  oferta  nie  prowadzi  do  powstania  

u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  

i usług.



Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)............................................................

2)............................................................

3)............................................................

4)............................................................

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty

................................ dn. ....................... ................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 ...................dnia ..............................

............................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na dostawy oleju napędowego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 ............................. dn. ..................................                      .…….......……….............................

podpis Wykonawcy

Załączniki:

- koncesja na obrót paliwami ciekłymi (płynnymi);

-  polisa  ubezpieczenia  w  zakresie  prowadzonej  działalności  od  odpowiedzialności  cywilnej  na

kwotę nie niższą niż 1.000.000,00



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 ...................dnia ..............................

............................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając  ofertę  na  sukcesywne  dostawy  oleju  napędowego,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nawiązując do

zapytania ofertowego z dnia …………………… r. na usługę sukcesywne dostawy oleju napędowego dla

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sieradzka

68/70,  98-220  Zduńska  Wola  oświadczamy  że,  nie  podlegamy,  wykluczeniu  z  postępowania

o udzielenie zamówienia. 

.............................. dn. .............................. …………........................................

podpis Wykonawcy



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 ...................dnia ..............................

Umowa na sukcesywne dostawy paliwa

zawarta w dniu ...................................... roku w Zduńskiej Woli pomiędzy:

Miejskim  Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,

ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr KRS: 0000033985, NIP: 829-000-72-55,

reprezentowana przez Michała Płatka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym ”

a .....................................................................................................................................................

NIP..................................., REGON............................., reprezentowanym przez ………………………

zwanym/ą dalej „Dostawcą” następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  paliw  samochodowych  –  oleju

napędowego  wg  normy  PN-EN  590+A1:2017-6  w  ilościach  określonych  w  zapytaniu

ofertowym  do  zbiornika  na  powietrznego  mobilnego  służącego  do  przechowywania

i  dystrybucji  paliw  o  pojemności  5  m³  znajdującego  się  na  terenie Zamawiającego

i stanowiącego jego własność.

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty pierwszej dostawy w ramach

niniejszej  umowy  nie  później  jednak  niż  30  dni  od  dnia  podpisania  umowy  lub  do

wykorzystania  kwoty,  o  której  mowa w art.  art.  3  ustawy z  dnia  11 września 2019,  dalej

"ustawa Pzp" w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.

3. Ilość  oleju  napędowego  określona  w  zapytaniu  ofertowym  są  ilościami  maksymalnymi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia. W takim wypadku Dostawcy nie

będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu wobec Zamawiającego.

4. Dostawca zobowiązują się realizować przedmiot umowy po cenie jednostkowej wynikającej

z  ceny hurtowej  PKN ORLEN z  dnia dostawy pomniejszoną o upust  zawarty  w formularzu



cenowym, który to upust jest stały przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi ……………

zł netto/m³.

5. Dostawy  oleju  napędowego  odbywać  się  będą  do  siedziby  Zamawiającego,  zgodnie  

z zamówieniem Zamawiającego, w terminie 48 godzin od przesłanego przez Zamawiającego

zamówienia  droga  elektroniczną  lub  telefonicznie.  Dostawy  muszą  być  realizowane  od

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8-13.

Potwierdzeniem dostarczenia paliwa będzie podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,

dokumentu wydania z bazy paliw.

6. Dostawy odbywają się staraniem i na koszt Dostawcy. 

7. Dostawca gwarantuje, że dostarczane paliwa mają jakość zgodną z obowiązującymi normami,

w szczególności PN-EN 590+A1:2017-06. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo

jakości  dostarczanego  paliwa,  dokument  wydania  z  bazy  paliwowej  (lub  jego  kopię)  oraz

dokument wydania dla Zamawiającego.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  każdorazowej  kontroli  zgodności

parametrów jakości dostarczanego oleju napędowego zgodnie z dostarczonym świadectwem

jakości. Badanie próbek dostarczonego oleju napędowego odbywać się będzie w laboratorium

wybranym przez Zamawiającego. W przypadku gdy wynik badania laboratoryjnego (próbka

pobrana  z  dostawy)  wykaże  niezgodność  ze  świadectwem  jakości  dostarczonego  oleju

napędowego, koszty badania pokrywa Dostawca.

9. W  przypadku  dwukrotnego  stwierdzenia  niezgodności  parametrów  dostarczonego  oleju

napędowego,  w  czasie  trwania  całej  umowy,  umowa  może  zostać  rozwiązana  z  winy

Dostawcy. 

10. W każdym przypadku uszkodzenia silnika w związku ze złą jakością oleju napędowego koszty

naprawy i przestoju ponosi Dostawca.

11. Zapytanie  ofertowe oraz  oferta  złożona  przez  Dostawcę w przedmiotowym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego są integralną częścią zawartej umowy.

12. Dostawca  zobowiązuję  się  do  posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 złotych. Okres ubezpieczenia

musi  obejmować  min.  okres  obowiązywania  umowy.  W  przypadku  ubezpieczenia

wygasającego  w  czasie  trwania  umowy  Dostawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  nową  umowę

ubezpieczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,  a  dowód  jej  zawarcia  okazać

Zamawiającemu.  Dostawca  zobowiązuje się  do  okazania  na  każdorazowe żądanie

Zamawiającego do okazania aktualnej kopii polisy.



§ 2

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:

wartość brutto: …………………… przy stałym upuście …………… zł netto/m³. Upust ten obowiązuje

przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn

cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 ust 4 niniejszej umowy

i dostarczonej  ilości oleju napędowego,  powiększone o obowiązujące w chwili  wystawienia

faktury  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Podstawą  do  wystawienia  faktury  jest

podpisany przez Zamawiającego dowód wydania z bazy paliw oleju napędowego, o którym

mowa w §1 ust 5.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy

Zamawiającemu, a także wszystkie inne koszty Dostawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Płatność  za  każdorazową  dostawę  będzie  realizowana  w  terminie  ………  dni  od  daty

prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  przelewem  na  rachunek  Dostawcy  wskazany  na

fakturze.  Płatności  odbywać  się  będą  każdorazowo  przy  wykorzystaniu  mechanizmu

podzielonej  płatności  VAT  (MPP).  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przesyłania  faktury

również drogą elektroniczną. 

5. Dostawca nie ma prawa  przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na

osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Strony  uzgadniają,  że  wierzytelności  przysługujące  Dostawcy z  tytułu uiszczenia należności

przez  Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  mogą  być  bez  zgody

Zamawiającego przelane na osoby trzecie w formie umowy przelewu wierzytelności, czy też

jakiejkolwiek innej formie.

§ 3

1. W przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  między  ilością  oleju  napędowego  określonego  

w  dokumentach  przewozowych,  a  ilością  dostarczaną,  Zamawiający  sporządzi  

w obecności pracownika Dostawcy (kierowcy) protokół rozbieżności i zabezpieczy dokumenty

przewozowe.

2. O  stwierdzonych  rozbieżnościach  Zamawiający  niezwłocznie  (w  ciągu  3  dni  roboczych

definiowanych  jako:  poniedziałek,  wtorek,  środa,  czwartek,  piątek)  powiadomi  Dostawcę

drogą elektroniczną.



3. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować w ciągu 48 godzin od dnia

zawiadomienia(nadania  wiadomości  elektronicznego),  poprzez  odpowiednie  uzupełnienie

dostawy uwzględniające faktycznie dostarczoną ilość oleju. Nieuzupełnienie dostawy w w/w

terminie uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust 1 lit a, do

dnia uzupełnienia dostawy.

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 48 godzin od dnia jej

zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.   

5. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację dotyczącej jakości paliwa w ciągu 7 dni

roboczych od dnia jej zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

§ 4

1. Zastrzeżenia dotyczące jakości oleju napędowego oraz jego niezgodności ze złożoną ofertą,

Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną. 

2. Nie udzielenie przez Dostawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 48 godzin od dnia

zawiadomienia  (nadania  wiadomości  elektronicznej)  uważa  się  za  uznanie  reklamacji  za

uzasadnioną.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Dostawca najpóźniej w terminie 48 godzin

odpowiednio wymieni  dostarczony  olej  napędowy,  na własny  koszt,  na zgodny ze  złożoną

ofertą.  Nie  wymienienie  dostarczonego  oleju  napędowego  w  w/w  terminie  uprawnia

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w podwójnej wysokości wskazanej w § 5 ust. 1

lit. a, naliczanej od dnia zawiadomienia Dostawcy do dnia wymiany oleju napędowego.

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Dostawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  olej  do

Zamawiającego na własny koszt.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  profesjonalne,  rzetelne  i  terminowe  wykonanie

przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej, w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w realizacji dostaw, w wysokości 0,01% wartości brutto umowy wskazanej

w  §  2  ust  1  za  każdy  rozpoczęty  dzień  przekroczenia  umownego  terminu  realizacji

zamówienia;

b) za naruszenie warunków umowy o których mowa w § 1 i 4 w wysokości 0,5 % wartości

brutto umowy, o której mowa w § 2 ust 1, za każdy taki stwierdzony przypadek.



2. Zamawiający może żądać  od Dostawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości

10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust 1.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  należności

przysługujących Dostawcy.

4. Jeżeli  wysokość  szkody  powstałej  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania

umowy  przekraczać  będzie  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  Zamawiający  może

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Za nieterminową zapłatę za wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

6. Dostawca może żądać  od  Wykonawcy zapłaty  kary umownej  w przypadku odstąpienia  od

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W wysokości 10

% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust 1.

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości

o  powyższych  okoliczności.  W  takim  przypadku  Dostawca  może  żądać  wynagrodzenia

należnego jedynie z tytułu wykonanej już części umowy o ile wynagrodzenie to nie zostało już

zapłacone.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności  za niewykonanie w całości  lub w części  zobowiązań

wynikających z umowy, jeśli  niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej.  Za siłę wyższą,

w rozumieniu umowy,  uważa się  klęski  żywiołowe,  katastrofy,  decyzje  i  akty  normatywne

pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami

tych organów, wojny, mobilizacje, blokady, embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części.

3. W  przypadku  postawienia  Dostawcy  w  stan  likwidacji,  upadłości  lub  zajęcia  jakiejkolwiek

części majątku Dostawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Stanowi to również

podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust 2.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną o której mowa w § 5 ust .

2 w szczególności gdy:

a) Dostawca nie wykonuje umowy ewentualnie wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią lub

złożoną ofertą;



b) Dostarczony  przedmiot  umowy  ma  wady  istotne  (uniemożliwiające  właściwe  lub

zamierzone  przez  Zamawiającego  funkcjonowanie  przedsiębiorstwa  Zamawiającego)  lub

nie dające się usunąć;

c) Dostawca  nie  realizuje  terminowo  jakichkolwiek  zobowiązań  publicznoprawnych

związanych  z  przedmiotem  umowy  lub  nie  przedstawia,  na  każdoczesne żądanie

Zamawiającego,  dowodów  potwierdzających  ich  spełnienie  w  terminie  7  dni  od  daty

doręczenia żądania.

d) Zamawiający  otrzyma  z  urzędu  skarbowego  zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania

podatkowego którego efektem może być wydanie decyzji orzekającej  o odpowiedzialności

podatkowej  za  zaległości  podatkowe  Dostawcy  w  związku  z  dokonanymi  na  rzecz

Zamawiającego dostawami oleju napędowego.

5. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, należy dokonać w terminie 30 dni od

momentu zaistnienia jednej z przesłanek opisanych powyżej.

6. W przypadku przerwy w realizacji  umowy trwającej  dłużej niż 2 dni,  oprócz kary, o której

mowa  w  §  5  ust.  1  lit.  a  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  wykonanie  dostawy  innemu

podmiotowi,  różnicę  w cenie  pomiędzy  kosztami  dostawy od Dostawcy a zlecone innemu

podmiotowi pokrywa w całości Dostawca.

§ 7

1. Dostawca  zobowiązuje się  do  terminowego  wykonywania  zobowiązań  publicznoprawnych

(podatków  w szczególności  zapłaty  podatku  od  towarów  i  usług,  akcyzowego  oraz  opłaty

paliwowej) z tytułu dostaw oleju napędowego na rzecz Zamawiającego.

2. Dostawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  ma  obowiązek  przedstawienia  dowodów,

wskazany  przez  Zamawiającego,  poświadczający  wykonywanie  obowiązków  w  zakresie

zobowiązań publicznoprawnych w tym w szczególności podatku od towarów i usług, podatku

akcyzowego oraz opłaty  paliwowej jakie winny być uiszczane od dostaw realizowanych na

rzecz  Zamawiającego.  Jeśli  Dostawca  nie  jest  płatnikiem  któregokolwiek  ze  wskazanych

podatku  ma obowiązek  uzyskać  wskazane  przez  Zamawiającego  dowody  od  płatnika  tych

zobowiązań publicznoprawnych.

3. Dostawca  oświadcza,  że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  art.4  pkt.6

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach

handlowych.



§ 8

1. Brak egzekwowania przez jedną ze stron realizacji obowiązków drugiej strony w czasie trwania

umowy nie będzie interpretowane jako zgoda strony na niewykonanie postanowień umowy

lub zmianę jej treści.

2. Wszelkie  oświadczenia  i  zawiadomienia  pomiędzy  stronami  dokonywane  będą  drogą

elektroniczna (poczta elektroniczna)  a opisane w § 5 i  6  dodatkowo potwierdzone listem

poleconym.

3. Strona  zobowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  drugą  stronę  o  zmianie  swych  danych

adresowych lub poczty elektronicznej.  W przypadku braku takiego zawiadomienia,  wszelka

korespondencja wysłana będzie pod adresy ujawnione w umowie. Zmiana danych adresowych

nie stanowi zmiany umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy do przesyłania wszelkiej korespondencji:

a) Zamawiający:  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  ul.  Sieradzka  68/70,  98-220  Zduńska  Wola,  adres  poczty

elektronicznej: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

b) Dostawca: ……………

5. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone do umowy tylko i wyłącznie w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

6. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez

wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony

Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy.

7. W przypadku  gdy  jakiekolwiek  postanowienie  Umowy okaże  się  lub  stanie  nieważne  albo

niewykonalne,  Strony zobowiązane będą do niezwłocznej  zmiany lub uzupełnienia Umowy

w  sposób  oddający  możliwie  najwierniej  zamiar  Stron  wyrażony  w  postanowieniu,  które

uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie komunikacji

sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

9. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać

w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygał je będzie właściwy

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.



10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

         DOSTAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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