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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DLA ZAMÓWIENIA 
NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

  
I. Zamawiający: 

TRAKT Sp. z o.o. 

44-122 Gliwice 

ul. Jasna 31B 

adres strony internetowej: www.traktgliwice.pl 

e-mail:sekretariat@traktgliwice.pl  

tel. +48 32 230 22 27  

NIP 631-10-00-933 
 

Godziny urzędowania: od pn – pt od 700 do godziny 1500 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia . 
 
1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień 

publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem 
określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” 

2) Regulamin, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej 
www.traktgliwice.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

„Dostawa oleju napędowego wraz z systemem kontroli dystrybucji  
z podziałem na dwa zadania” 

 
Zadanie 1: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Jankowice  

wraz z systemem kontroli dystrybucji 
 

 Zadanie 2:  Dostawa paliwa dla oddziału KWK Marcel  
   bez systemu kontroli dystrybucji 

 
2) Szczegółowy zakres zamówienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono  

w załączniku nr 1 do SIWZ.  

IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Wykonawca może składać ofertę na jedno lub kilka zadań. Zakres i przedmiot poszczególnych 
zadań został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VI. Podwykonawstwo. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom wykonania części 
zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.  

 
VII. Termin realizacji zamówienia: 
 

1) Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. 
 

 

 

nr sprawy: 1/2021 

http://www.traktgliwice.pl/
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VIII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie: 
 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (np. koncesje, licencje, zezwolenia oraz 
szczególne kwalifikacje zawodowe); 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: 

1. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  (jeżeli 
okres działalności jest krótszy, to za ten okres wykonali / wykonują:  

− co najmniej 4 dostawy oleju napędowego o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 
1.000.000,00 PLN  
- dotyczy oferty złożonej na Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2 

− co najmniej 3 dostawy systemu monitoringu dystrybucji paliw o łącznej wartości brutto 
nie mniejszej niż 40.000,00 PLN 
- dotyczy oferty złożonej na Zadanie nr 1 

2. posiadają pojazdy/cysterny z certyfikatem do transportu ładunków niebezpiecznych umowa 
ADR, a ich układ dystrybucyjno-pomiarowy posiada ważne świadectwo legalizacji. Kierowcy 
posiadają odpowiednie uprawnienia do przewozu ładunków niebezpiecznych ADR + cysterny. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to 
znaczy: 

1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 
500.000,00 PLN 

4) nie są w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

5) wniosą wadium na warunkach określonych w pkt XVII SIWZ. 
6) posiadają opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 

1.000.000,00 zł, w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawcy są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na w/w sumę  

7) oferowany olej napędowy musi spełniać obowiązujące normy jakościowe określone  
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych oraz musi być zgodny z normą ON PN-EN 590. tj. musi być 
przeznaczony do stosowania w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (diesel). 
 

IX. Dokumenty bezwzględnie wymagane oraz dokumenty lub oświadczenia wymagane  
w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: 

 

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 
2) dowód wniesienia wadium, 
3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki w pkt VIII SIWZ złożone na druku Formularza 

Ofertowego, 
4) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

5) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego 
zaświadczenia  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości  
w opłacaniu podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

6) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego 
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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7) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem koncesji, 
zezwolenia lub licencji (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub 
licencji) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem  

8) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej na dzień 
składania ofert koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art.32 ust.1 pkt. 4  
z 10.04.1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późń.zm) 

9) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem polisy OC z tytułu 
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł, w przypadku jej braku, inny 
dokumentu potwierdzający, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w sumę. 

10) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego 
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca, iż wykonawcę będącego osobą 
fizyczną, urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

X. W celu potwierdzenia opisanego w pkt VIII ust. 2 warunku posiadania niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga następujących 
dokumentów: 

 

1) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) 
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane / są wykonywane należycie, zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Uwaga dla Wykonawcy: W przypadku gdy Wykonawca świadczył na rzecz Zamawiającego 
usługi, które swym zakresem odpowiadają wymogom stawianym w pkt. VIII ppkt. 2), nie jest 
konieczne przedkładanie wykazu usług oraz dokumentów potwierdzających należyte ich 
wykonanie. 

 

XI. W celu potwierdzenia opisanego w pkt VIII ust. 3 warunku, że Wykonawca znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Zamawiający wymaga również następujących dokumentów: 

 

a)    oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, 
lub oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

XII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę. 
 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie 
prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 

3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki 
muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.  

4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:  
a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych 

Wykonawców, 
b) dokumenty wymienione w punkcie IX SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z 

Wykonawców,  
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c) wspólny formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego 
pełnomocnika,  
Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane 
pełnomocnika, 

d) zakres uczestnictwa każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną w realizacji 
zadania. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
określone w punkcie VIII pkt 1, 2, 3 spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć dokumenty 
wymienione w punkcie IX oraz X SIWZ. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez 
Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. 

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do SIWZ) – oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

7) W przypadku wyboru wspólnej oferty Wykonawców, Zamawiający zażąda przed zawarciem 
umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XIII. Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów. 

 
XIV. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w 

załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty: 
 

1) oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem świadectwa jakości 
oferowanego  paliwa wydanym nie później niż na 2 tygodnie przed upływem składania ofert. 

 
XV. Opis przygotowania oferty 
 
1) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym  

i trwałym. 
4) Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym 

załączników. 
5) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, 

numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. 
6) Oferta, oraz wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy. 
7) Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi 

być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów. 
8) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem)  muszą być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 
9) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem 

Wykonawcy. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej naruszenie. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności itp.) nie podlegają ocenie. 

10) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
11) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem 

odrzucenia oferty, zgodnie z §18 ustęp 3 pkt c Regulaminu. 
12) Cena oferty musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza Ofertowego jako cena netto, 

do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
14) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba  
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem 
składania ofert. 

15) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków 
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udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert co najmniej o 5 dni. 

16) Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503  
z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie 
treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść 
każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy  
i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności. 

17) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji 
przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 
XVI. Warunki płatności. 

 
Wymagany termin płatności wynosi min. 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 
Wyklucza się stosowanie przedpłat i zaliczek. 
Olej napędowy rozliczany będzie w temperaturze referencyjnej 15°C każdorazowo na 
podstawie aktualnej hurtowej ceny oleju napędowego (Ekodiesel) według PKN ORLEN S.A. 
pomniejszonej o oferowany przez wykonawcę upust. 
 

XVII. Wadium. 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 PLN, przy czym: 

- dla Zadania nr 1: 25.000,00 PLN 
- dla Zadania nr 2: 5.000,00 PLN 

2. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy „TRAKT” Sp. z o.o.,  
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B – ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489 do 
dnia składania ofert do godz. 8:30 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na 
postępowanie nr 1/2021. 

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 
a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach w gwarancjach bankowych, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. Wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione 
prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w wyżej wymienionym 
terminie. 

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy dostarczyć do Sekretariatu Spółki TRAKT (Zabrze, ul. 
Józefa Lompy 11) w formie oryginału dokumentu przed upływem wyznaczonego w pkt. 2 terminu. 
Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych 
dokumentów ofertowych. 

6. Wadium w innej formie niż pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie 
podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadku wystąpienia 
przesłanek, o których mowa w pkt. XVII ppkt. 9 SIWZ. 

7. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium w żądanej wysokości będzie 
wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona. 

8. Zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania. 
9. Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności: 
a) cofnięcie lub zmiana oferty po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową, 
b) odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach 

uzgodnionych w drodze negocjacji, 
c) odmowa wniesienia żądanego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli żądanie to było 

objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
 
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XIX. Kryteria oceny oferty: 
 
 

Lp. Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

1 Cena oceniana netto – C 100 % 

 

minimalna cena oceniana netto 

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

cena oceniana badanej oferty netto 

 
XX. Termin związania ofertą: 

 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.  
 
XXI. Termin i miejsce składania ofert: 

 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:  

„TRAKT” Sp. z o.o.  
44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 

do dnia 22.02.2021r. do godz. 9:50 

2) Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat 
zamówienia oraz napis: Nie otwierać przed dniem 22.02.2021r. godzina 10:00 

3) Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca. 
4) Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
5)  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych 
zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

XXII. Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.02.2021r. o godz. 10:00  w: 

„TRAKT” Sp. z o.o.  
44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 

2) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, zgodnie  

z zapisami § 14 Regulaminu.  
4) Kolejność otwierania ofert zgodna jest z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 
5) Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

 

XXIII. Sposób komunikowania się z Wykonawcami. 
 
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:   

a) pisemnie na adres: „TRAKT” Sp. z o.o.,  
41-806 Zabrze, ul. Józefa Lompy 11 
- uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania - odpowiedź Wykonawcy; 
- wyjaśnienie treści złożonych ofert - odpowiedź Wykonawcy; 

b) drogą elektroniczną na adres:  
sekretariat@traktgliwice.pl; k.rozmiarek@traktgliwice.pl 
- zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
- pozostałe  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej 

2) Osobą udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
w sprawach formalnych: Krzysztof Rozmiarek - tel. 662 168 510 
w sprawach technicznych: Joachim Łopocz  - tel. 513 023 431 
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1300. 

mailto:sekretariat@traktgliwice.pl
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XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej tj: 

a) Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Komisję Przetargową postanowień Regulaminu, może 
wnieść do Kierownika Zamawiającego zażalenie. 

b) Zażalenie składane jest w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wadliwych, 
zdaniem Wykonawcy, czynnościach Komisji w trakcie postępowania, jak również na wynik 
postępowania. Zażalenie powinno zawierać żądanie oraz zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie zażalenia. 

c) Zażalenie wniesione z uchybieniem terminu lub wniesione przez podmiot nieuprawniony 
podlega odrzuceniu. 

d) Kierownik Zamawiającego zajmuje stanowisko w sprawie wniesionego zażalenia  
w terminie do 3 dni po upływie ostatecznego terminu na wniesienie zażaleń.  
Brak odpowiedzi w w/w terminie poczytuje się za oddalenie zażalenia. 

e) W przypadku uwzględnienia zażalenia przez Kierownika Zamawiającego, Komisja 
Przetargowa informuje o tym fakcie pozostałych uczestników postępowania jak również 
powtarza wadliwe czynności. 

f) Postępowanie zażaleniowe jest jednoinstancyjne. 
 

XXV.  Informacje dodatkowe. 

 
1) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
2) Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej 

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4) Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny być aktualne w terminie składania 
ofert. Zamawiający wezwie Wykonawców w podanym przez Zamawiającego terminie, w ofercie 
których stwierdzi braki lub nieścisłości do uzupełnienia ofert lub wyjaśnienia ich treści.  

 
XXVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu: 
 
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o wynikach postępowania. 
2) Zamawiający wezwie odrębnym pismem Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienie przetargu bez 

podania przyczyny. 
4) Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu.  
 
XXVII. Wzór umowy: 
 
1) Wykonawca może do oferty dołączyć proponowany wzór umowy. 
2) W przypadku, gdy zapisy umowy proponowanej przez Wykonawcę będą spełniały wszystkie 

wymagania SIWZ, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy o treści zgodnej ze wzorem. 
3) W przypadku, gdy zapisy umowy proponowanej przez Wykonawcę będą niezgodne z SIWZ, lub 

gdy Wykonawca nie przedstawi wzoru umowy, będą miały zastosowanie wzory przedstawione 
przez Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ (dostawa systemu kontroli dystrybucji) 
oraz Załącznik nr 6 do SIWZ (dostawa paliwa). 
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Załączniki:  
 
1) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.  
2) Formularz ofertowy. 
3) Wykaz wykonanych dostaw. 
4) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
5) Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy – dostawa systemu 
6) Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy – dostawa paliwa 
 
 
 
Zabrze, .................. 2021 r. 
 
Podpisy Członków Komisji Przetargowej: 
 
 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  
 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 

________________________________ 
podpis osoby uprawnionej 

          
        ZATWIERDZAM   

 
 
 
 
___________________________________ 

podpis osoby uprawnionej  
 
 

 
___________________________________ 

podpis osoby uprawnionej   



TRAKT SPÓŁKA Z O.O. 

 

 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Krzysztof Rozmiarek              Strona 9 

Załącznik nr 1 

 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

„Dostawa oleju napędowego wraz z systemem kontroli dystrybucji 
z podziałem na dwa zadania” 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu kontroli dystrybucji paliw oraz 
sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na oddziałach TRAKT  
Sp. z o.o. z podziałem na dwa zadania: 

− Zadanie 1: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Jankowice wraz z systemem kontroli 
dystrybucji 

− Zadanie 2: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Marcel bez systemu kontroli dystrybucji 
2. Olej napędowy (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2): 

− musi spełniać obowiązujące normy jakościowe (rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych – tekst 
jednolity Dz. U. z 2015, poz.1680) oraz musi być zgodny z normą ON PN-EN 590 [wg. 
objętości w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza] tj. musi być przeznaczony do 
stosowania w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (diesel). 

− Szacowana ilość oleju napędowego dostarczanego w okresie realizacji zamówienia  
(12 miesięcy) to:  

• dla Zadania nr 1: 250.000,00 litrów (25.000,00 litrów miesięcznie) 

• dla Zadania nr 2: 50.000,00 litrów (5.000,00 litrów miesięcznie) 

− Jednorazowa dostawa w  ilości  

• dla Zadania nr 1: 4.000 – 5.000 litrów. 

• dla Zadania nr 2: 4.000 – 5.000 litrów. 

− Dostarczany olej napędowy ma uwzględniać jego sezonowości tj: 

• dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do 30 września – gatunek letni, 

• dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od 
dnia października  do dnia 15 listopada – gatunek przejściowy, 

• dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego –  gatunek 
zimowy. 

− Do każdej dostawy winien być dostarczany atest (orzeczenie laboratoryjne) jakościowy 
oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami 
odpowiadającymi aktualnym normom. 

− Olej napędowy winien być dostarczany specjalistycznymi pojazdami transportowymi 
wyposażonymi w legalizowany układ dystrybucyjny. 

− Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika 
wydawanego paliwa, o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego 
na pojeździe Wykonawczym (cysternie). 

− Dostawy odbywać się będą sukcesyjnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 13:30. 

− Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia 
zamówienia telefonicznego lub mailowo (bez wliczania sobót, niedziel i świat). 

− Przyjęcie oleju odbywać się będzie do następujących zbiorników: 

• dla Zadania nr 1: zbiornik KINGSPAN FuelMaster model FM5000 poj. 5000 litrów 
znajdujący się na terenie kopalni KWK Jankowice w Rybniku ul. Jastrzębska 12, 

• dla Zadania nr 2: zbiornik podziemny o pojemności 30.000 litrów znajdujący się w 
Radlinie przy ul. Korfantego 52 – brama towarowa KWK Marcel. 

− Dostawy oleju odbywać się będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy 

− Na dostarczony olej napędowy Wykonawca każdorazowo wystawi dowód dostawy  
z ustaloną ilością, który podpisuje upoważniona osoba Zamawiającego. 
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− Po odebraniu dostawy przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do 
zaplombowania zbiornika. 

− Zamawiający zastrzega, iż podana ilość oleju napędowego jest wielkością szacunkową i w 
zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwieszeniu. 
Prognozowana ilość zużycia oleju napędowego służy do określenia wartości przedmiotu 
zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź 
deklarowanego wykorzystania oleju napędowego w czasie trwania umowy. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia 

przez Zamawiającego przewidywanej ilości oleju napędowego. 

− Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii lub 

zniszczenia części, urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat, jakie z 

tego tytułu poniesie Zamawiający.  

W takim przypadku przeprowadzona zostanie następująca procedura: Zamawiający 

pobierze próbki paliwa do badania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, 

zobowiązanego do niezwłocznego stawienia się na miejsce poboru próbek po uprzednim 

telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu o poborze. Pobrane próbki zostaną 

zabezpieczone w sposób uzgodniony przez strony (zaplombowane, zabezpieczone taśmą 

z podpisami i pieczątkami stron, itp.), a następnie w sposób uzgodniony przez strony 

przesłane lub przewiezione do laboratorium w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

dnia ich pobrania. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi się na miejscu poboru 

próbek, uzna się, że Wykonawca wyraża zgodę na pobór próbek bez jego obecności i tym 

samym, że nie kwestionuje prawidłowości ich poboru oraz nie kwestionuje identyczności 

materiału oddanego do badania, z tym który został pobrany. W przypadku gdy wyniki 

badań wykażą, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa 

koszty ich wykonania obciążą Wykonawcę, w przeciwnym wypadku koszty poniesie 

Zamawiający. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że olej napędowy nie spełnia 

wymagań określonych przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 

strat, jakie Zamawiający poniósł z tytułu awarii lub zniszczenia części, urządzeń, na co 

Zamawiający przedstawi odpowiednie kserokopie dowodów księgowych.  

3. System kontroli dystrybucji paliw (Zadanie nr 1): 

Poprzez „system kontroli dystrybucji paliw”, zwany dalej „systemem” Zamawiający rozumie 

zestaw urządzeń oraz oprogramowania pozwalający na: 

− Dwustopniową autoryzację dostępu podczas tankowania paliwa: karta FRID + klucz 

DALLAS lub dwie różne karty RFID. Czytnik RFID w terminalu powinien obsługiwać system 

kodowania UNIQUE lub HITAG 1. Pierwsza karta powinna identyfikować osobę 

pobierającą paliwo, natomiast druga karta lub klucz DALLAS tankowaną jednostkę 

sprzętową; 

− Pomiar ilości paliwa tankowanego ze zbiornika za pomocą przepływomierza o dokładności 

pomiaru minimum ±0,2%; 

− Ciągły pomiar rzeczywistej ilości paliwa w zbiorniku za pomocą sondy o dokładności 

pomiaru minimum ±5%; 

− Włączenie lub wyłączenie informacji o ilości pobieranych lub pobranych litrów paliwa na 

wyświetlaczu na terminalu przy zbiorniku; 

− Przeliczanie ilości pobranego paliwa z litrów w temperaturze rzeczywistej na litry  

w temperaturze odniesienia 15C. Przez temperaturę rzeczywistą należy rozumieć 

temperaturę paliwa w zbiorniku podczas tankowania; 

− Bezprzewodową transmisję danych z terminala przy zbiorniku na serwer z wykorzystaniem 

technologii GPRS oraz karty SIM dostarczonej przez Zamawiającego; 

− Sporządzanie raportów tankowań w zadanym okresie, zawierających datę i godzinę 

tankowania, oznaczenie tankowanej jednostki, imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo, 

ilość litrów w temperaturze rzeczywistej, temperaturę paliwa w zbiorniku, ilość litrów  

w temperaturze 15C; 

− Sporządzanie raportów załadunków w zadanym okresie, zawierających datę i godzinę 

dostawy paliwa, imię i nazwisko osoby przyjmującej paliwo, ilość litrów w temperaturze 
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rzeczywistej, temperaturę paliwa w zbiorniku, ilość litrów w temperaturze 15C, przyrost 

paliwa w zbiorniku obliczony na podstawie wskazań sondy; 

− Zdalny, całodobowy dostęp do gromadzonych danych i raportów za pośrednictwem sieci 

Internet (w przypadku gromadzenia danych na serwerach Wykonawcy); 

− Eksport wszystkich raportów i zestawień do formatu zgodnego z oprogramowaniem 

Microsoft Excel; 

− Wykrywanie wycieków i pozaeksploatacyjnych ubytków paliwa ze zbiornika; 

− Wykrywanie przerw podczas tankowania (zatrzymanie wypływu paliwa i ponowne 

wznowienie tankowania bez odkładania pistoletu) oraz zmniejszenia prędkości przepływu 

paliwa podczas tankowania; 

− Wykrywanie przerw podczas załadunku paliwa do zbiornika; 

− Wgląd do archiwalnych danych w zakresie stanu zbiornika (ilość paliwa oraz jego 

temperatura) na wybrany dzień i godzinę; 

− Dostęp do gromadzonych danych za pośrednictwem kilku kont użytkowników o różnych 

stopniach uprawnień i różnym zakresie przeglądanych danych; 

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i uruchomienia 

kompleksowego systemu zarządzania gospodarką paliwową (w tym dostosowanie 

oprogramowania na dystrybutorze Zamawiającego, przygotowanie i udostępnienie 

Zamawiającemu aplikacji wg wymagań opisanych w SIWZ, montaż ew. urządzeń 

pomocniczych, instalacja niezbędnego oprogramowania, przegląd i kalibracja urządzeń 

Zamawiającego pod kątem kompatybilności z systemem oferowanym przez Wykonawcę itp.) w 

oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę, w tym dystrybutor do 

bezobsługowego poboru paliwa oraz naziemny zbiornik magazynowy oleju napędowego TITAN 

Fuelmaster FM 5000. 

 

System oraz baza danych powinna znajdować się na przygotowanych przez Wykonawcę i 

odpowiednio zabezpieczonych serwerach. 

 

Zainstalowane urządzenia, niezbędne do prawidłowej pracy systemu i układu dystrybucyjnego 

pozostają własnością Zamawiającego. 

 

Oferowany system powinien być objęty gwarancją przez okres minimum 24 miesięcy. 

 

Wykonawca dokona instalacji systemu w terminie do 48 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do jego montażu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia usług serwisowych systemu zarówno w okresie 

obowiązywania gwarancji, oraz po jej zakończeniu. Każdorazowo czas reakcji serwisu (liczony 

od momentu zgłoszenia awarii do jej całkowitego usunięcia) nie może być większy niż  

12 godzin roboczych. 

 
Zainstalowane urządzenia powinny posiadać zgodnie z obwiązującym prawem stosowne 

certyfikaty typu CE, homologacje, deklaracje lub legalizacje. 

 

Wykaz aktualnego wyposażenia stacji paliw przewidzianej do instalacji systemu: 

 

− ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 5000 LITRÓW 

− „MODUŁ MIKROSTACJE” 

− „MIKROSTACJA” 

− POMPA PIUSI 

− PULSER PIUSI 

− CZUJNIK ADC 
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− ZESTAW DO CZUJNIKA ADC 

− CZUJNIK PRZECIEKU 

− CZUJNIK TEMPERATURY 

− SONDA POZIOMU PALIWA 

− WĄŻ 6-METROWY 

− PISTOLET NALEWOWY PIUSI A60 

− ANTENA GSM 

− ŚRUBUNEK OBROTOWY 

− KŁÓDKA ŻELIWNA 

− ZAWÓR ZWROTNY 

− SPILLSTOP 

− WIESZAK NA PISTOLET 

− DŁAWIK GUMOWY 

− FILTR LINIOWY 

− KARTA SD 

 

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej zbiornika i jego wyposażenia po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym. 

 



TRAKT SPÓŁKA Z O.O. 

 

 
Sekretarz Komisji Przetargowej: Krzysztof Rozmiarek             Strona 13 

Załącznik nr 2 
Nr sprawy 1/2021   
     

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Miejscowość ..................................                                                  Data, ................... 

OFERTA 

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron. 

Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie załączniki. 

Pełna nazwa Wykonawcy ............................................................................. 

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

Siedziba Wykonawcy (adres):........................................................................ 

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

Województwo, gmina................................................................................. 

Nr telefonu .............................          Nr fax-u ................................. 

e-mail …………....................... 

NIP........................................ REGON.................................... 

 
Do: TRAKT Sp. z o.o.  

44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo 

zamówień publicznych prowadzone jest w przetargu nieograniczonego pt.: 

 

„Dostawa oleju napędowego wraz z systemem kontroli dystrybucji  
z podziałem na dwa zadania” 

 
Zadanie 1: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Jankowice  

wraz z systemem kontroli dystrybucji 
 

 Zadanie 2:  Dostawa paliwa dla oddziału KWK Marcel  
   bez systemu kontroli dystrybucji 

 

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w cenie netto: 

zadanie 

opłata 

początkowa 
(dostosowanie 

systemu) 

opłata 

miesięczna 
(abonament 

systemu) 

ilość 
m-cy 

koszt całkowity 
systemu 

bazowa 

cena 

paliwa 

szacowany 

wolumen 

dostaw 

oferowany 

upust  
od ceny 

bazowej 

koszt paliwa koszt całkowity 

 zł zł/msc  zł zł/l l/msc zł/l zł zł 

1 2 3 4 5=2+3x4 6 7 8 9=4x7x(6-8) 10=5+9 

1 Zad. nr 1 

 
 

  10  3,68 25 000    

2 Zad. nr 2 

  10  3,68 5 000    

• Wszystkie kwoty są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

• Miesięczny wolumen dostaw został oszacowany na podstawie dotychczasowego 

zapotrzebowania Zamawiającego oraz prognozowanego zapotrzebowania w przyszłości. 
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Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za niezrealizowanie przyjętego do kalkulacji 

wolumenu dostaw. 

• Bazowa cena paliwa została przyjęta jako średniomiesięczna hurtowa cena oleju napędowego 

(Ekodiesel) wg PKN Orlen za miesiąc styczeń 2021. 

 
Ponadto oferujemy: 

 
 wymagane oferowane 

dla 
- Zadania nr 1 

okres gwarancji na system 24 miesiące 
 

czas reakcji serwisu 12 godzin 
 

dla 
- Zadania nr 1 
- Zadania nr 2 

termin płatności 30 dni 
 

termin dostawy paliwa 24 godziny 
 

 
1) Podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego 

wykonania zamówienia.  

2) Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz akceptujemy warunki realizacji określone przez Zamawiającego 

w SIWZ bez zastrzeżeń, 

b) zapoznaliśmy się z Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie 

zamówień w TRAKT Sp. z  o.o.  znajdującym się na stronie www.traktgliwice.pl. 

3) Oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

e) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości/jest w stanie upadłości lub likwidacji* (za wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego). 

 

*niewłaściwe skreślić 

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt IX, X, XI, XII, XIV SIWZ: 

Nazwa nr dokumentu:      nr strony w ofercie: 

 

1. ..............................................................................  ............................... 

2. ..............................................................................  ............................... 

 
 
 

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

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

http://www.traktgliwice.pl/
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Załącznik nr 3 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................... 

Adres Wykonawcy: .......................................................................... 

Data: .......................................... 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość zamówienia 

wykonanego  
[zł] 

Data dostawy 
Pełna nazwa Odbiorcy 

dostawy 

  
 

   

  
 

   

  
 
 

   

  
 

   

     

Uwaga! 
- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór.  
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data dostawy wpisać „do 

nadal” z podaniem wartości całego kontraktu. 
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 

należycie. 

 

 

 

................................................................................... 
(pieczęć i podpisy osoby/osób 

 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

 

 

 

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY 

  

________________________________________________________________________  

  

  

______________________________________________________________________________________  

  

  

____________________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

  

  
  
Zgodnie z pkt VIII SIWZ oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................... 
(pieczęć i podpisy osoby/osób 

 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
 

 
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy  

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieorganicznego  
nr 1/2021 zgodnie z Regulaminie określający sposób postępowania w sprawach o udzielanie 
zamówień w TRAKT Sp. z o.o. została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa systemu kontroli dystrybucji oleju napędowego wraz  

z montażem do zbiornika znajdującego się na terenie KWK Jankowice w Rybniku oraz 

świadczenie usług serwisowych systemu”. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych 

oraz nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą oraz 

wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

3. Przedmiot zamówienia spełniać będzie wszystkie wymagane parametry jakościowe oraz spełniać 

wszelkie kryteria oraz warunki użytkowania wynikające z obwiązujących przepisów Prawa 

Polskiego i norm BHP, być kompletnym i zdatnym do używania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
§ 2 Realizacja przedmiotu umowy 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

2. Instalacja systemu kontroli dystrybucji oleju napędowego nastąpi w terminie do 48 godzin od 

zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do jego montażu. 

3. Realizacja usług serwisowych będzie następowała po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub  

e-mailowym usterki systemu. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w terminie do  

12 godzin licząc od momentu zgłoszenia. 

4. W szczególnych przypadkach, wynikających przykładowo z konieczności zamówienia 

niestandardowych części lub podzespołów, za zgodą obu stron termin o którym mowa w pkt. 3 

może ulec wydłużeniu. Jednakże w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  

w terminie określonym w pkt. 3 takiej sprawności systemu, która umożliwi pobór paliwa ze 

zbiornika oraz odmierzenie pobranej objętości. 

 
§ 3 Cena i warunki płatności 

 
1. Wartość umowy wynosi: 

- opłata początkowa (dostosowanie systemu): …………………… 

- opłata miesięczna (abonament systemu): …………………… 

2.  W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca nieodpłatnie usunie zgłoszone usterki oraz 

wymieni uszkodzone podzespoły. Poza okresem gwarancyjnym Wykonawca zapewni odpłatne 

usługi serwisowe zgodnie z obowiązującym u niego cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi płatnikami VAT i posiadają numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 

Zamawiający: 631-10-00-933 Wykonawca: ………………… 

4. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Faktury należy wystawiać na adres:  

TRAKT Sp. z o.o. 

44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B 

6. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer umowy.  

7. Płatność faktur nastąpi w formie przelewu w terminie …… dni od daty wpływu 

do Zamawiającego prawidłowej faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.  
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8. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).  

9. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

10. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie 

na fakturach.  

11. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie 

przedmiotem odrębnych negocjacji. 

12. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

 
§ 6. Gwarancja 

 
1. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od daty dostawy przedmiotu 

zamówienia. 

2. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną 

reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest załatwić w terminie do 3 dni roboczych 

i wskazać sposób jej załatwienia. 

3. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z używania dostarczonego towaru z powodu wad 

zostaną przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

 
§ 7. Nadzór i koordynacja 

 
1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy: 

 -  ze strony Zamawiającego ………………………………………. 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy: 

 - ze strony Wykonawcy ………………………………………. 

3. Zmiana  osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. 

 
§ 6. Kary umowne 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 500 zł za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w zainstalowaniu systemu  

w odniesieniu do terminu określonego w §2 ust. 2 umowy, 

c) w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usuwaniu usterek systemu  

w odniesieniu do terminu określonego w §2 ust. 3 umowy z zastrzeżeniem zapisów 

zawartych w §2 ust. 4 umowy, 

2. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w ust. 1 Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§7. Siła wyższa 

 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu 

wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają je od wypełnienia zobowiązań 

umownych na czas występowania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które 

wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie 

mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo 

wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, 

mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. 
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2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba, że jest 

to spowodowane siłą wyższą. 

3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, strony są zobowiązane niezwłocznie się 

powiadomić. 

 
§8. Ochrona danych osobowych 

 
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych,  

w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U.  

nr 100, poz. 1024).  

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych 

osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą 

posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do 

przetwarzania danych osobowych.  

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 9. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 

 
1. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy 

przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu 

do wykonania umowy (lub zmiany sposobu jej wykonywania), druga strona w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc 

(od teraz) od pozostałej do wykonania części umowy lub wskazanej przez siebie części 

niewykonanych lub wykonywanych wadliwie prac. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za zgłoszone do odbioru do dnia odstąpienia od umowy prace lub częściowo 

zrealizowane prace, jeżeli zostały one wykonane lub były prowadzone zgodnie z umową 

proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy przepisów prawa, 

podstawowych zasad bezpieczeństwa, czy też praw osób trzecich skutkującego powstaniem 

zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników bądź też 

mogącego prowadzić do negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego. Prawo to 

Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości  

o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkującego powstaniem w/w zagrożenia. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od 

teraz)  w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności 

objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia całości lub części umowy ex nunc (od teraz) 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, 

określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku: 
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1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, 

 powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału 

 ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową. 

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte 

 umową nie może być zrealizowane w całości lub części 

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

 Wykonawcy, przy czym za:  

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od 

realizacji umowy w całości lub w części, 

- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób 

niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt 

realizacji zamówienia nie odpowiada wymaganiom wynikającym z niniejszej umowy i może 

być nieprzydatny do wykonywania konkretnych robót planowanych przez Zamawiającego lub 

sposób wykonywania prac przez Wykonawcę świadczy o braku odpowiedniego potencjału 

umożliwiającego wykonywanie zleconych prac i napraw w sposób terminowy i zgodny  

z niniejszą umową.  

6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego. 

 
§ 10. Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne sprawy sporne poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo  

i miejscowo dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, zwłaszcza 

Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  
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Załącznik nr 6 
 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

nr 1/2021 zgodnie z Regulaminie określający sposób postępowania w sprawach o udzielanie 

zamówień  

w TRAKT Sp. z o.o. została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się …”. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych 

oraz spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz zaproponowane w ofercie 

Wykonawcy.  

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

2. Dostawy oleju napędowego następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego  

w godzinach od 6:30 do 13:30. 

3. Adres dostawy: …. 

4. Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia 

zamówienia telefonicznego lub mailowo (bez wliczania sobót, niedziel i świat). 

5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego, potwierdzoną przez osoby wymieniowe  

w § 4 tankowania mogą odbywać się poza w/w godzinami. 

 
§ 3 

Cena i warunki płatności 
 
1. Olej napędowy rozliczany będzie w temperaturze referencyjnej 15°C każdorazowo na podstawie 

aktualnej hurtowej ceny oleju napędowego (Ekodiesel) według PKN ORLEN S.A. pomniejszonej 

o oferowany przez Wykonawcę upust. 

 

Lp. Nazwa Materiału Ilość szacunkowa  
Upusty stały Wykonawcy 

[zł/l netto] 

1 2 3 4 

1 
Olej napędowy Ekodiesel  

w temperaturze odniesienia +150C 
………… litrów  

 

2. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość oleju napędowego jest wielkością szacunkową i w 

zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwieszeniu. 

Prognozowana ilość zużycia oleju napędowego jest ilością szacunkową służącą do określenia 

wartości przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego 

bądź deklarowanego wykorzystania oleju napędowego w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez Zamawiającego 

przewidywanej ilości oleju napędowego. 

3. Zapotrzebowanie na zamówiony olej napędowy zgodnie z ust.2 może ulec zmianie  

(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie 

trwania umowy, jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało na podstawie cen 

hurtowych oleju napędowego, publikowanych na stronie internetowej producenta z dnia zakupu 

pomniejszaną o stały upust Wykonawcy, zaoferowaną w ofercie przetargowej oraz o podatek 
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VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy w dniu zakupu oleju 

napędowego nie zostaną opublikowane ceny hurtowe oleju napędowego na stronie internetowej 

producenta, wówczas rozliczenie za przedmiot dostawy odbywać się będzie na podstawie ceny 

hurtowej oleju napędowego opublikowanej na stronie internetowej producenta z ostatniego dnia - 

w którym opublikowano ceny - przed dokonaniem dostawy. 

5. Upust cenowy w w/w wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej za okres 

rozliczeniowy. 

6. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku, kiedy suma 

zamówień będzie niższa od wartości określonej w ust. 1. 

7. Zamawiający i Sprzedawca oświadczają, że są czynnymi płatnikami VAT i posiadają numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 

Zamawiający: 631-10-00-933 Wykonawca: ………………… 

8. Ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy zawierają ewentualne opłaty celno-

graniczne, oraz koszty opakowań jednostkowych dostarczanych towarów. Pozostałe koszty 

wydania zamówionych towarów obciążają Sprzedawcę.  

9. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. Faktury należy wystawiać na adres:  

      „TRAKT” Sp. z o.o. 

44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B 

11. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w tygodniu, po realizacji 

zamówienia, z wyszczególnieniem ilości sprzedanego oleju napędowego, daty sprzedaży oraz 

ceny producenta pomniejszoną o stały upust Wykonawcy. Dodatkowo do każdej wystawionej 

faktury Wykonawca dołączy wydruk z cenami ze strony internetowej producenta potwierdzający 

zmianę cen. 

13. Płatność faktur nastąpi w formie przelewu w terminie ….. dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowej faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego.  

14. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).  

15. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie 

na fakturach.  

17. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie 

przedmiotem odrębnych negocjacji. 

18. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

 

§ 4  
Nadzór i koordynacja 

 
1. Ze strony Zamawiającego: 

• Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy: - …………………… 

• Osoba odpowiedzialna za zamawianie i odbiór dostaw oleju napędowego: - …………………… 

2. Ze strony Wykonawcy: 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy - …………………… 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór wymaga formy aneksu. 

 
 

§ 5  
Zamawiającego i Wykonawcy 
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1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczoną partię oleju 
napędowego określone na fakturze i w terminie określonym w § 3 ust. 12 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

• ciągłej dostawy oleju napędowego w miejscu określonym w § 2 ust.3,  

• dostawy oleju napędowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 Szczegółowym 

zakresem rzeczowym Zamówienia do SIWZ. 

• w przypadku zmiany, w trakcie trwania niniejszej umowy, Koncernu Naftowego, od którego 

olej napędowy będzie dostarczany Zamawiającemu, niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą być częstsze niż 

raz w miesiącu. Do powiadomienia o zmianie Koncernu Naftowego Wykonawca dołączy 

stosowne dokumenty potwierdzające fakt, że sprzedaje on olej napędowy danego Koncernu.  

• w przypadku gdy w czasie realizacji umowy wygasa termin ważności koncesji na obrót 

paliwami, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni 

przed datą wygaśnięcia koncesji o powziętych działaniach mających na celu uzyskanie nowej 

lub przedłużenia terminu ważności aktualnej koncesji. W przypadku nie uzyskania nowej 

koncesji przez Wykonawcę, rozwiązanie przedmiotowej umowy nastąpi z winny Wykonawcy 

oraz zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. b) umowy. 

 
§ 6  

Kary umowne 
 
Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za zwłokę w dostarczaniu zamówionego przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 złotych 

za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,  

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3% ogólnej 

wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1.  

2. W przypadku braku możliwości dostawy przez Wykonawcę zamówionego oleju napędowego w 

czasie  8 h powyżej terminu określonego w § 2 ust. 3 Zamawiający ma prawo zamówić dostawę 

oleju napędowego u innego dostawcy, a dodatkowymi kosztami wynikającymi z zaistniałej 

sytuacji obciążyć Wykonawcę. Dodatkowo na Wykonawcę zostanie nałożona kara zgodnie z 

ust.1 pkt a) niniejszego paragrafu. 

3. Zapłata kar umownych/odszkodowań nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty 

doręczenia noty obiciążającej. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia tych 

należności z bieżących płatności względem Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy lub 

innych wierzytelności względem Zamawiającego. 

4. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia Zamawiający może dochodzić na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

i prawne dotyczące przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
§ 7  

Siła wyższa 
 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu 

wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają je od wypełnienia zobowiązań 

umownych na czas występowania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które 

wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie 

mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo 

wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, 

mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. 

2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba, że jest 

to spowodowane siłą wyższą. 
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3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, strony są zobowiązane niezwłocznie się 

powiadomić. 

 

§ 8 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Sprzedawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w 

tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. nr 

100, poz. 1024).  

2. Sprzedawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych 

osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą 

posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do 

przetwarzania danych osobowych.  

3. Sprzedawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 9  

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 
 

1. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy 

przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu 

do wykonania umowy (lub zmiany sposobu jej wykonywania), druga strona w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc 

(od teraz) od pozostałej do wykonania części umowy lub wskazanej przez siebie części 

niewykonanych lub wykonywanych wadliwie prac. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za zgłoszone do odbioru do dnia odstąpienia od umowy prace lub częściowo 

zrealizowane prace, jeżeli zostały one wykonane lub były prowadzone zgodnie z umową 

proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy przepisów prawa, 

podstawowych zasad bezpieczeństwa, czy też praw osób trzecich skutkującego powstaniem 

zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników bądź też 

mogącego prowadzić do negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego. Prawo to 

Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o 

naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkującego powstaniem w/w zagrożenia. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od 

teraz)  w przypadku: 

1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności 

objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia całości lub części umowy ex nunc (od teraz) 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, 

określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku: 
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4) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, 

 powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału 

 ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową. 

5) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte 

 umową nie może być zrealizowane w całości lub części. 

6) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

 Wykonawcy, przy czym za:  

- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od 

realizacji umowy w całości lub w części, 

- nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób 

niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt 

realizacji zamówienia nie odpowiada wymaganiom wynikającym z niniejszej umowy i może 

być nieprzydatny do wykonywania konkretnych robót planowanych przez Zamawiającego lub 

sposób wykonywania prac przez Wykonawcę świadczy o braku odpowiedniego potencjału 

umożliwiającego wykonywanie zleconych prac i napraw w sposób terminowy i zgodny z 

niniejszą umową.  

6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Ewentualne sprawy sporne poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i 

miejscowo dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, zwłaszcza 

Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
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