
 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

 

Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o.  

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.Nazwa zamawiającego: WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA SP. Z O.O. 

1.3.Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381783521 

1.4.Adres zamawiającego: 

Ulica: PLAC KOŚCIUSZKI 2 

Miejscowość: WIELICZKA 

Kod pocztowy: 32-020 

Województwo: małopolskie 

Kraj: Polska 

1.5.Lokalizacja NUTS 3: PL214 – Krakowski 

1.6.Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wst.info.pl 

1.7.Adres strony internetowej zamawiającego: wst.info.pl 

1.8.Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1.9.Przedmiot działalności zamawiającego: transport publiczny 

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.Ogłoszenie dotyczy:   Zamówienia publicznego 

2.2.Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:  Nie 

2.3.Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki 

Transportowej 

2.4.Data ogłoszenia: 14 grudnia 2021 roku 

2.5.Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.6.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  wst.info.pl 

3.2.Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.3.Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów w formie papierowej lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej: sekretariat@wst.info.pl  lub w siedzibie WST SP. z o.o., sekretariat , I piętro, 

ul. Dembowskiego 7b, 32-020 Wieliczka. 
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3.4.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: sekretariat@wst.info.pl 

3.5.Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji:  

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru -  formularz ofertowy . 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, e-mailem na adres: sekretariat@wst.info.pl,  

poprzez operatora pocztowego lub posłańca zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„oferta na dostawę paliw płynnych do pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej”. Nie otwierać przed 

dniem 21 grudnia 2021 r.  godz. 12.00”. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

4. Termin złożenia oferty 21 grudnia 2021 roku godz. 11.00 w sekretariacie Wielickiej Spółki 

Transportowej Sp. z o.o., I piętro, ul. Dembowskiego 7b, Wieliczka 32-020 

5. Oferty złożone po terminie lub w innej formie (np. faksem) ) nie będą rozpatrywane. Dla ofert 

przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia/doręczenia do 

siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty (najwyżej ocenionej). 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (na piśmie)  oferty  najkorzystniejszej.  

 

3.6.Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.7.Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 

3.8.RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Wielicka Spółka 

Transportowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka 

 

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 

4.2.Numer referencyjny: 02/2021 

4.3.Rodzaj zamówienia: Dostawy 

4.4.Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 
postępowania: Nie 

4.5.Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.6.Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowe ilościach: 

ON – 300 000 LITRÓW (+/- 10%), Adblue – 10 000 litrów (+/- 10%) 

4.7.Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zapewni sprzedaż paliw na Stacji Paliw znajdującej się na terenie miasta Wieliczka, w 

odległości do 2 km. od miejsca postoju i parkowania pojazdów należących do WST Sp. z o.o. tj. ul. 

Dembowskiego 7a, 32-020 Wieliczka. Usługa dostępna będzie codziennie w godzinach od  06.00 do 22.00. 

Wykonawca zapewni stały zapas paliw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania pojazdów Wielickiej 

Spółki Transportowej Sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiajacego 

sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb tj. olej napędowy 25 000 litrów miesięcznie (+/-10%), Adblue 833,33 

litry miesięcznie (+/- 10%). Zamawijący w dniu podpisania umowy ze Zleceniobiorcą przekaże mu aktualny 

wykaz pojazdów i kierowców, który będzie na bieżąco uzupełniany o powstałe w ciągu wykonywania usługi 

zmiany. Zleceniobiorca będzie prowadził ewidencję pobranego paliwa dla pszczególnych pojazdów. Faktury 

bezgotówkowe wystawiane będą przez Zleceniobiorcę dla poszczególnych pojazdów raz w miesiącu. 

Płatność nastąpi 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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4.8.Główny kod CPV: 09100000-0 – Paliwa 

              09134100-7 – Oleje napędowe. 

 

4.9.Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31 

 

4.10.Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne 

dostawy: Nie 

4.11.Kryteria oceny ofert: 

Cena 60 %, stały upust procentowy dla paliwa  20 %, stały upust procentowy dla płynu  20 % 

 

4.12.Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.13.Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu: 

Kryterium 1 

Nazwa kryterium: Cena 

Waga: 60 

Kryterium 2 

Nazwa kryterium: Koszt 

Waga: 20 

Kryterium 3 

Nazwa kryterium: Koszt 

Waga: 20 

4.14.Sposób liczenia: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 stały upust procentowy paliwa  

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Ozn war2 - podana w ofercie  

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert 

3 stały upust procentowy płynu  

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Oz war2 - podana w ofercie  



 

 

 

 

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert 

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) który złożył  nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania,  

2) nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  warunki  udziału w 

postępowaniu zostały przez Zamawiającego określone lub nie wykazali braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który  po ogłoszeniu upadłości zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez likwidację 

majątku upadłego,  

2) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenie  

społeczne  lub  zdrowotne,  chyba,  że  wykonawca  odpowiednio  przed upływem  terminu  

składania  ofert  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności,    

3) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, który  w  

wyniku  zamierzonego działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,  

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał 

wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wykluczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

następuje, gdy nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia,   

3. Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni z postępowania 

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

5.2.Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.3.Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony poprzez: 

1) posiadanie co najmniej jednej stacji paliw w odległości nie przekraczającej 2 km od miejsca 

postoju i parkowania pojazdów należących do WST Sp. z o.o.  tj. ul. Dembowskiego 7a, 32-020 

Wieliczka, czynną 06.00 - 22.00 . Na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć 

oświadczenie o lokalizacji i godzinach pracy stacji. 

2) Wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia ( tj: 2 

umowy ba dostawę oleju napędowego oraz AdBlue) w ilości nie mniejszej niż 30 000 litrów każde. 

 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony poprzez posiadanie aktualnej koncesji na sprzedaż paliw wydanej przez organ uprawniony, 

którą należy dołączyć do oferty. 

  



 

 

 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu  

do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy  środek  

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie  dysponował  niezbędnymi  

zasobami  tych  podmiotów  oraz,  że  stosunek  łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

5.4.    Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o braku podstaw  do  wykluczenia  oraz    

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak 

 5.5   Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w  

postępowaniu:  

      1)  Zezwolenie,  

2)  Koncesja, 

3)  Oświadczenie o lokalizacji stacji paliw, 

4)  Wykaz dostaw wykonanych. 

5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia                               

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

6.1.Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

   6.2.Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.3.Zamawiający wymaga wadium: Nie 

6.4.Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

  6.5.Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

 

6.6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

6.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej  treść  nie  odpowiada  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu ,  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

3) wykonawca  na  wezwanie  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  lub w 

wyniku wyjaśnień Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę,  

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,  



 

 

 

 

5) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak. 

7.3. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 

1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego i mających wpływ na termin i zakres 
wykonania zamówienia; 

2) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą ilości 
zakupionego paliwa lub zmianą liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów i sprzętu. 

4) przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o nie więcej niż 6 miesięcy,  w przypadku 
gdy ilość zakupionego paliwa  w okresie obowiązywania umowy, nie osiągnie wartości określonej w 
umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie  świadczyć usługę na tych samych 
warunkach. 

3. Wszelkie zmiany pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec 
przedłużeniu o czas  trwania w/w okoliczności, jednak zawsze wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności 

SEKCJA VIII - PROCEDURA 

8.1. Termin składania ofert: 2021-12- 21 godz: 11.00 

8.2. Miejsce składania ofert: ul. Dembowskiego 7b, 32-020 Wieliczka, sekretariat WST 

8.3. Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 godz: 12.00 

8.4. Termin związania ofertą: 30 dni 

8.5. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia:  

1. Odwołanie  przysługuje  wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego zamówienia  

oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez Zamawiającego postanowień 

Regulaminu.  

2. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 3  dni, od dnia w którym wykonawca 

powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących podstawę wniesienia 

odwołania, z zastrzeżeniem ust. 5.  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji warunków zamówienia 

można wnieść nie później niż w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.   

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia 

wniosków.  

5. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.  

6. Odwołanie winno zawierać co najmniej następujące elementy:  

a. oznaczenie podmiotu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników,   

b. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,   

c. wymienienie załączników,  

d. oznaczenie postępowania, którego dotyczy,  

e. oznaczenie podmiotu odwołującego,  



 

 

 

 

f. uzasadnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu,  

g. zwięzłe określenie zarzutów,  

h. okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania  oraz  dowody  na poparcie 

przytoczonych okoliczności,  

i. żądanie odwołującego.  

7. Przed rozstrzygnięciem odwołania, kierownik Zamawiającego, przekazuje odwołanie celem zajęcia 

stanowiska komisji  przetargowej  lub  osobie  albo  osobom,  które  zostały  wyznaczone do 

przeprowadzenia postępowania.  

8. O  wniesieniu  odwołania  oraz  jego  treści  Kierownik  Zamawiającego  zawiadamia wykonawców  

uczestniczących  w  postępowaniu.  Wykonawcom  przysługuje  prawo przystąpienia do  postępowania 

odwoławczego  i  przedstawienie  pisemnego  stanowiska. Kierownik  Zamawiającego  wskazuje  termin  

w  jakim  przystępujący  do  postępowania odwoławczego mogą złożyć stanowisko.  

9. W  przypadku  wniesienia  odwołania,  Zamawiający  może  wystąpić  do  wykonawców o przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

10. Rozstrzygnięcie  odwołania  następuję  w  terminie  do 21 dni od jego wniesienia. W przypadku, gdy do 

rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości  specjalnych,  powołanie  

biegłych  lub  innych  podmiotów,  Kierownik Zamawiającego może przedłużyć termin rozstrzygnięcia 

odwołania.  

 

8.6. Rażąca cena:  

1. Jeżeli  zaoferowana  cena lub jej istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie w stosunku  

do  przedmiotu  zamówienia  lub  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do możliwości  wykonania  

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z wymaganiami  określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

wynikającymi  z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.  Zamawiający  w  celu  

ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia zwraca 

się do wykonawcy  o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny.   

2. Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki, w szczególności  

oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania techniczne,  wyjątkowo  

sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena  

wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu 

zamówienia. 

8.7. Wezwanie:  

1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  w  wyznaczonym  terminie,  

chyba  że  mimo  ich złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.   

2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty  inne niż oświadczenia powinny 

potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  brak  podstaw  do  

wykluczania z udziału w postępowaniu  oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, na dzień ich złożenia.  

3. Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa wyżej. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i przygotowaniem oferty 

ponosi wykonawca 

8.8.Wybór oferty 

1. Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

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

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 

(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  wykonawców, którzy  



 

 

 

 

złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

2) wykonawcach, których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne,  

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

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu,  

4) terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa.  

2. Po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  umieścić  informację o wyborze na stronie 

internetowej. 

8.10.Unieważnienie postępowania:  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty,  

3) w  przypadku,  o  którym  mowa  w  par.  24  ust  4  Regulaminu,  zostały  złożone  oferty 

dodatkowe o tej samej cenie,  

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  

zamówienia nie  leży  w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie można  było wcześniej 

przewidzieć,  

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej i 

prawnie skutecznej, umowy w sprawie zamówienia 

2. Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania przyczyn. 

3. O unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców umieszczając informację na stronie internetowej.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty, 

nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w  postępowaniu, w  tym również kosztów 

przygotowania oferty. 

8.11. Zawarcie umowy: 

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  udzielenia zamówienia nie  wcześniej  niż po upływie  3  dni  

od  przekazania  wykonawcom  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej oferty. 

2. W  przypadku,  gdy  w  postępowaniu  wpłynęła  wyłącznie  jedna  oferta  zawarcie  umowy w sprawie 

zamówienia może nastąpić bezpośrednio po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

3. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia może nastąpić po upływie terminu związania  ofertą  

pod  warunkiem,  że  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  nie wyraził sprzeciwu.  

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego: 
 
1. Formularz ofertowy. 
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 
3. Oświadczenie wykonawcy (PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU). 
4. Oświadczenie w sprawie lokalizacji stacji paliw. 
5. Projekt umowy. 



Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Wykonawca: 

…………………………………….…... 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji       

 

Znak Sprawy: ................................. 

 

          Zamawiający: 

            Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. 

       Pl. Tadeusza Kościuszki 2 

       32-020 Wieliczka  

   

O F E R T A 

 

na: Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej . 

oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie   z   wymogami   zawartymi   w  ogłoszeniu 

o zamówieniu  za cenę: 

 

CENA  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Cena zawiera podatek VAT. 

Uwaga: Do oferty należy dołączyć formularz cenowy wraz  załącznikiem o cenach paliwa/płynu na 

stacjach w dniach określonych w załączniku . Brak dołączonego formularza będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty 

1) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do sprzedaży paliw płynnych i płynów  tj. 

ON, AdBlue zgodnych z obowiązującymi normami PN-EN, na warunkach określonych przez  

Zamawiającego, udzielając przez czas trwania  umowy stałego rabatu, który wynosi :  



a) ON   ................ zł (słownie : .................................................. ), odliczanego każdorazowo od 

ceny detalicznej brutto 1 litra zakupionego paliwa jaka obowiązywać będzie  w naszej Stacji 

Paliw w chwili tankowania pojazdu.  

b) AdBlue  ...............   zł  (słownie:  .......................................... ), odliczanego każdorazowo od 

ceny detalicznej brutto 1 litra zakupionego płynu, jaka obowiązywać będzie  w naszej Stacji 

Paliw  w chwili tankowania pojazdu, 

              Pomniejszone ceny  zakupu ww. paliw/płynów uwzględniające  oferowany rabat, uwidocznione 

będą  każdorazowo na wystawianej fakturze. 

2) Stacja paliw, w której realizowany będzie przedmiot zamówienia   znajduje się w: 

……………………………………………………………………………… ( adres stacji ) 

          czynna jest  ..........., oddalona jest od miejsca postoju pojazdów WST tj.:  ul. Dembowskiego 7a  

32-020 Wieliczka  o ok.  .................... km.  

3) Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się okazać stosowne "orzeczenie jakości 

paliwa", w którym zawarte będą wyniki laboratoryjne badania dostarczonego paliwa/płynu,          

stwierdzające zgodność paliwa  z wymaganiami PN. 

4) Oświadczamy, że: 

a) Zobowiązujemy się realizować  zamówienie w terminie od 1.01.2022 do 31.12.2022r.; 

b) akceptujemy warunki płatności; 

c) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

e) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego. 

5) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6) Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym  

będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ……………………… 

7) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

8) Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

•     

•          

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 



Numer faksu: (**) 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2021 r.                    ............................................... 
Podpis osób uprawnionych  

 do składania świadczeń woli  

 w imieniu Wykonawcy   oraz pieczątka / 

pieczątki 



Załącznik nr 1 

                                                                                                                                          do formularza ofertowego  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

    

 

FORMULARZ CENOWY 

 
na dostawę paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej 

 

(niżej wymienione obliczenia służą  do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej) 

 

lp. 

 

 

nazwa  

paliwa 

 

 

jedn. 

miary 

 

 

orientacyjne 

potrzeby  

 

średnia cena   

brutto 1 litra  

paliwa/płynu  

wykazana 

 w zał. nr 4a  

formularza 

cenowego 

oferowany stały 

rabat %, 

który będzie 

udzielany przy 

każdorazowym 

tankowaniu 

samochodów 

cena   brutto 

1 litra 

paliwa/płynu 

po uwzględnieniu 

rabatu 

 

(kol.5 minus kol.6) 

 

wartość 

zamówienia 

zł  brutto 

po uwzględnieniu  

rabatu 

(kol.4 x kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

olej 

napędowy 

(ON) 

litr 

   

   300 000 l  

      

 

 

 

   

2. AdBlue  litr 

 

   10 000 l  

     

    

     R a  z  e  m :        x          X x X 

 

 

 

 

Razem wartość zamówienia brutto, po uwzględnieniu  rabatu  wynosi  :         - .................................... zł 

 

(suma – kol. 8)  słownie : .......................................................................................................................... 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                         podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej  

                                                                                                                                            do podpisania  oferty                                                                           

 



Załącznik nr 2 

                                                                                                                                          do formularza ofertowego  

                                                                                                                                             

………………………………………………. 

                 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

   

 

 

 

                                    Ceny Paliwa w Stacji Paliw Wykonawcy    

  

................................................................................................................................. 
                                                  (nazwa i adres stacji paliw wykonawcy) 

 

jakie obowiązywały  w nw. dniach  :       
 

Lp.         D  a  t  a 
 

Cena detaliczna 

 brutto 1 litra   paliwa/płynu  

ON AdBlue  

1. 20 wrzesień  2021 
 

 

  

2. 
 

                        20  październik   2021  
  

3. 
 

20 listopad   2021  
 

 

4. 
 

 10 grudzień   2021 
 

  

   Średnia cena detaliczna brutto 1 litra    

   paliwa za dany okres  wynosiła: 

   

 

(Średnią cenę detaliczną  1 litra paliwa/płynu  należy obliczyć  sumując  ceny z poszczególnych dni, 

otrzymaną sumę  podzielić przez 4). 
 

 

UWAGA: 
Do załącznika należy dołączyć kserokopie  dokumentów, które  potwierdzają  sprzedaż 

w ww.  cenach  i dniach ( bez rabatów) - podpisane  za  zgodność  z oryginałem.  
 

   

 

 

        

 podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej   

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy 

 

 

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Znak sprawy: ................................ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

Ja (My) niżej podpisany (i): 

……………….……………..………………………………………………………………………..…...  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby) 

działając w imieniu i na rzecz: 
 

 

…………………………….………………………………….………………………………… 
(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby) 

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), do oddania nw. zasobów: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….………... 
(określenie zasobów) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….………... 
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

na potrzeby realizacji zamówienia pn.: 

 

Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej 

Oświadczam, że: 



 

 

 

a) udostępnię Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….…….. 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….…….. 

 

c) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia publicznego będzie następujący: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….…….. 

 

d) okres mojego udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący: 

 

…………………………………………………………………....…………………………….…… 

 
  

 

 
 

 
                                                                                                              

podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu udostępniającego zasoby 



Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy 

 

Znak sprawy: 02.2021 

Zamawiający: 

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.  

Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka 

Wykonawca: 

…………………………………….…... 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

dotyczące: PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania prowadzonego przez Wielicką Spółkę Transportową Sp. z o.o. 

pn.:  Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa poniżej 

zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który   złożył  nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania,  

2) Wykonawcę, który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  

warunki  udziału w postępowaniu zostały przez Zamawiającego określone lub nie wykazali braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania.  

3) w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który  po ogłoszeniu upadłości zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez likwidację 

majątku upadłego,  

4) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenie  

społeczne  lub  zdrowotne,  chyba,  że  wykonawca  odpowiednio  przed upływem  terminu  

składania  ofert  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności,    

5) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, który  w  

wyniku  zamierzonego działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,  

6) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał wcześniejszą  

umowę  w  sprawie  zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 



zasądzenia odszkodowania. Wykluczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje, gdy nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

        

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

podpis 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w pkt.  

…………. wyżej   

 

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

podpis 

 

 

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność techniczna lub zawodowa 

1) posiadanie co najmniej jednej stacji paliw w odległości nie przekraczającej 2 km od 

miejsca postoju i parkowania pojazdów należących do WST Sp. z o.o.  tj. ul. 

Dembowskiego 7a, 32-020 Wieliczka, czynną 06.00 - 22.00 . Na potwierdzenie 

spełniania warunku należy złożyć oświadczenie o lokalizacji i godzinach pracy stacji. 

2) Wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 

dwa zamówienia ( tj: 2 umowy ba dostawę oleju napędowego oraz AdBlue) w ilości 

nie mniejszej niż 30 000 litrów każde 

2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie aktualnej koncesji na 

sprzedaż paliw wydanej przez organ uprawniony, którą należy dołączyć do oferty 

 

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

podpis 

 

 

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

□ nie będę polegał na zasobach podmiotów innych 

□ będę polegał na zasobach podmiotów innych  w zakresie: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej 

Lp. Nazwa podmiotu i adres  zakres  udostępnienia 

1   

2   

Oświadczam, że ww. podmioty będą realizować roboty budowlane /usługi do realizacji których ich zdolności są 

wymagane. 

 

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



Podpis 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

podpis 



Załącznik nr 4 

do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy 

 

 
                                                                                                                                         

Znak sprawy: ............................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że stacja paliw, w której realizowany będzie przedmiot zamówienia znajduje 

się w: ………………………………………………………………………………………….. 

                                                               ( adres stacji) 

czynna jest:  ……………………………….. i oddalona jest od .............................. tj.: 

.........................................,  ………………………  km. 

 

 

 

 

                    Podpis uprawnionego przedstawiciela  



UMOWA ZAKUPU PALIWA I PŁYNU ADBLUE 

Nr …………… 

zawarta w dniu ……………, w ……………, pomiędzy:  

……………,  

reprezentowanym przez ……………,  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………,  

reprezentowanym przez ……………,  

zwanym dalej Dostawca,  

zwanych dalej łącznie Stronami.  

§ 1.  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny zakup oleju napędowego i płynu AdBlue 

do pojazdów Zamawiającego na terenie miasta Wieliczki w odległości do 2 km. od miejsca 

postoju i parkowania pojazdów należących do WST przy  ul. Dembowskiego 7a, 32-020 

Wieliczka; 

2. Dostawca zobowiązuje się zapewnić płyn AdBlue oraz olej napędowy do tankowania 

autobusów Zamawiającego na stacji paliw stanowiącej jego własność lub do której przysługuje 

mu tytuł prawny, położonej w ….., przy ul. …………………….  

w ilościach szacunkowych:  

1) Oleju napędowego ON „standardowego” 225000 (+- 10 %) 

2) Oleju napędowego ON „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych 75000 (+-

10%)…. 

3) Płynu AdBlue 10 000 l (+-10%) 

 

 

§2 

1. Dostawca oświadcza, że:  

1) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do realizacji niniejszej umowy,  

2) zbiorniki paliwa i dystrybutor przeznaczony do tankowania autobusów Zamawiającego są w 

dobrym stanie technicznym, gwarantującym właściwą jakość paliwa; Dostawca zobowiązuje 

się utrzymać w/w urządzenia w należytym stanie przez cały okres objęty niniejszą umową,  

3) paliwo przeznaczone do sprzedaży spełnia - i będzie spełniać przez cały okres objęty 

niniejszą umową - wymagania jakościowe zgodnie z: 

a) Normą PN-EN 590 - Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania 

i metody badań;  

b) Rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;  

c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie metod badania 

jakości paliw ciekłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 247). i jest zdatne do użytku w warunkach 

zimowych.  



d) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 

(Dz.U z 2018, poz.427 z późniejszymi zmianami); 

e) Normach jakości: PN-EN 590+A1:2017-06 (dla oleju napędowego) lub równoważnych. 

f)Płyn AdBlue, będzie spełniać aktualne wymogi norm, w szczególności norm ISO 22241-1, 

ISO 22241-2, ISO 22241-3 i ISO 22241-4. W przypadku zmiany przepisów odnośnie wymagań 

jakościowych Dostawca zobowiązany jest do spełnienia aktualnych wymogów. 

4) Dostawca zapewnia : 

a) że podjeżdżające do tankowania autobusy Zamawiającego będą obsługiwane niezwłocznie; 

b) tankowanie autobusów 7 dni w tygodniu w godzinach od  06.00 do 22.00.  

c) stały zapas paliw niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania pojazdów WST.  

5) Dostawca posiada system umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych, o których 

mowa w §3 ust. 2 umowy;  

6) Dostawca zapewni Zamawiającemu możliwość pobrania z każdej dostawy próbki paliwa,  

7) Dostawca oświadcza, iż nie posiada żadnych zaległości podatkowych, nie jest w stanie 

likwidacji, ani też nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości,  

2. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy może być zrealizowane w terminie 30 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§3 

1. Odbiór paliwa lub /i płynu AdBlue będzie kwitowany przez kierowcę zarejestrowanego w 

systemie Dostawcy na nośniku elektronicznym lub w inny sposób uzgodniony z 

Zamawiającym.  

2. W serwerze Dostawcy zapisana ma być data, godzina tankowania, ilość litrów ON lub/i ilość 

płynu AdBlue, imię i nazwisko kierowcy oraz jego nr służbowy, nr boczny autobusu, nr 

rejestracyjny oraz stan licznika pojazdu.  

3. Zamawiający jest uprawniony do pobrania próbki z każdej dostawy paliwa i przechowywania 

jej w zaplombowanym pojemniku w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w pracy autobusów, próbka kierowana będzie do zbadania przez niezależne 

laboratorium. W przypadku stwierdzenia, że pobrana od Dostawcy próbka oleju nie spełnia 

wymaganych norm jakościowych, Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody 

poniesionej przez Zamawiającego w związku z zaistniałą sytuacją. Dostawca zobowiązuje się 

uiścić w terminie 7 dni kwotę wskazaną przez Zamawiającego tytułem odszkodowania.  

4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia raz na miesiąc badań jakościowych paliwa ze 

stacji paliw, z której odbywane jest tankowanie przez Zamawiającego.  

5. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na każde jego żądanie, w 

terminie nie dłuższym niż 4 (słownie: cztery )dni, badań jakościowych paliwa każdej z dostaw 

paliwa do stacji paliw, z której odbywane jest tankowanie przez Zamawiającego.  

6. Dostawca zobowiązuje do stawiennictwa w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w przypadku komisyjnego pobrania próbek paliwa, w celu poddania ich 

badaniu, obecność obejmuje również wspólne dostarczenie w/w próbki do laboratorium 

wskazanego przez Zamawiającego. Nieobecność Dostawcy nie wstrzymuje czynności 

komisyjnego pobrania próbek. W przypadku niezgodności jakości paliwa z wymogami 

wszelkie koszty badań i transportu ponosi Dostawca.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości sprzedawanego płynu AdBlue, o 

którym mowa w § 2 ust2 umowy, co do ich zgodności z wymogami określonymi w § 2 ust 2 

pkt.3  umowy. W przypadku niezgodności jakości płynu AdBlue z wymogami wszelkie koszty 

związane z badaniem jakości płynu AdBlue ponosi Dostawca. 

 

 



§4 

Dostawca otrzyma dniu podpisania umowy wykaz pojazdów które będą uprawnione do 

tankowania na stacji paliw Dostawcy oraz listę kierowców które stanowić będą  załączniki do 

umowy;  

§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Zamawiający ma prawo do badania płyn AdBlue i  dostarczonego paliwa w uprawnionych 

do tego laboratoriach. Badaniu podlegała będzie próbka, którą, a następnie przechowywano w 

sposób gwarantujący zachowanie niezmienności właściwości oleju napędowego do czasu 

przekazania paliwa do badania w uprawnionym laboratorium. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowych parametrów jakościowych paliwa, koszty badania obciążają Dostawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia: 

1) że dostarczony płyn AdBlue lub/i paliwo nie odpowiada normom jakości, Zamawiający 

zgłosi niezwłocznie reklamację na piśmie i oplombuje zbiorniki, do których przelewano 

zakwestionowane  płyn AdBlue lub/i paliwo, a Dostawca niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 24 godzin od zgłoszenia reklamacji pobierze próbki tego paliwa lub/i płyn AdBlue. 

Na okoliczność pobrania próbek zostanie    sporządzony protokół, który zostanie podpisany 

przez obecnych przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego, 

3. Zgłoszenie reklamacji zobowiązuje Dostawcę do udzielenia niezwłocznej, najpóźniej w 

ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji odpowiedzi o sposobie i terminie jej 

załatwienia. 

4. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w§ 5 ust. 3 uznany zostanie jako 

pozytywne rozpatrzenie reklamacji. 

5. W przypadku stwierdzenia dostarczenia paliwa złej jakości lub/i  płyn AdBlue  złej jakości 

koszty związane z wypompowaniem paliwa, jego transportem, ewentualną utylizacją oraz 

oczyszczeniem zbiorników i dostarczeniem nowej partii paliwa obciążać będą Dostawcę. 

Wartość wypompowanego paliwa zostanie odliczona z faktury, którą miał zapłacić 

Zamawiający za daną dostawę. 

6. W przypadku konieczności nabycia paliwa lub/i płyn AdBlue z tytułu reklamacji przez 

Zamawiającego u innego podmiotu Dostawca będzie pokrywał koszty wynikające z różnicy 

cen. 

7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu dostarczenia wadliwego 

paliwa lub/i wadliwego płynu AdBlue, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku kiedy Dostawca udowodni, że reklamowane przez Zamawiającego paliwo lub/i 

płyn AdBlue spełnia właściwe normy jakościowe, Zamawiający pokryje wszelkie 

udokumentowane koszty związane z reklamacją. 

 

 

 

§ 6 

1. Dostawca oświadcza, że osoby pracujące na jego rzecz będą posiadły wymaganą odzież 

roboczą i ochronną, zgodnie z przepisami BHP, podczas wykonywania prac związanych z 

wykonywaniem niniejszej umowy.  



2.Dostawca zobowiązuje się przestrzegać i utrzymywać prawidłowy stan BHP i p.poż. na 

terenie stacji benzynowych, na których będzie sprzedawane paliwo i płyn AdBlue oraz ponosi 

wszelkie konsekwencje z tytułu negatywnych wyników kontroli w tym zakresie.  

3.Dostawca zobowiązuje się utrzymywać porządek na ternie stacji benzynowych, na których 

będzie sprzedawany olej napędowy i płyn AdBlue 

4. Dostawca odpowiada za bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających na terenie stacji 

benzynowych na których będzie sprzedawany olej napędowy i płyn AdBlue. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2. Zamawiający naliczy Dostawcy, a Dostawca zapłaci Zamawiającemu, następujące kary 

umowne: 

1) w wysokości 5 % wartości brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Dostawcy, 

2) w wysokości zapłaconych przez Zamawiającego kwot, wynikających z decyzji organu 

podatkowego orzekających o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości 

podatkowe Dostawcy, które powstały w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na 

podstawie niniejszej umowy dostawami oleju napędowego. 

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 

umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar, jeżeli opóźnienie w dostawie zamówionego Oleju 

napędowego lub/i płyny AdBlue  przekracza 12 godzin, Zamawiający może zakupić daną partię 

paliwa u innego podmiotu, a ewentualną różnicą kosztów obciążyć Dostawcę. 

5. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej lub odsetek ustawowych, ureguluje należność 

w terminie do 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

6. W przypadku niezapłacenia przez Dostawcę kary umownej w terminie wskazanym w § 7 ust. 

4, Zamawiający ma prawo potrącenia kary z należnego Dostawcy wynagrodzenia. 

7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych w sposób określony w § 7 ust. 5 

umowy 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Dostawcę realizacji przedmiotu umowy, 

2) dwukrotnego opóźnienia w dostawie zamówionego paliwa przekraczającego 12 godzin, 

które skutkowało będzie koniecznością zakupu przez Zamawiającego danej partii paliwa u 

innego podmiotu, 

3) dwukrotnej zasadnej reklamacji, 

3. Zamawiający może od umowy odstąpić również w razie zaistnienia okoliczności 

powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania. 

4. Złożenie nieprawdziwego oświadczenie lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa 

w§2  ust. 1, 

5. stwierdzenia, iż Dostawca stracił uprawnienia wymagane do realizacji niniejszej umowy  



6. Odstąpienia dokonuje się w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

powinno zawierać uzasadnienie i być doręczone drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru. 

 

 

§ 9 

 

1. Zgodnie z ofertą przetargową Olej napędowy sprzedawany będzie za cenę netto 

obowiązującą w dniu sprzedaży na Stacji Paliw Sprzedawcy pomniejszoną o rabat w wysokości 

…………………….  

2. Do obliczonych cen opisanych w § 9 ust1 umowy należy doliczyć podatek VAT. 

3. Zgodnie z ofertą przetargową 1 litr płynu AdBlue sprzedawany  będzie za cenę netto 

obowiązującą w dniu sprzedaży na Stacji Paliw Sprzedawcy pomniejszoną o rabat w wysokości 

…………………….. 

4. Umówiona cena zawiera podatek akcyzowy. 

5. Dostawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

 

§10 

1.  Rozliczenie pobranego oleju napędowego i płynu AdBlue następować będzie raz w miesiącu 

2.Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy płatne będzie  przelewem na rachunek bankowy 

Dostawcy wskazany na fakturze.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do 

siedziby Zamawiającego wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 

 

§ 11 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – będą 

rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i 

Mediacji, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania 

wniosku o mediację. 

2.W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w trybie opisanym w § 9.ust1 umowy, 

spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 



§ 13. 

 

1. Dostawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością przyjętą 

w obrocie gospodarczym.  

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

3. Dostawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 

działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem 

uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Dostawcę adres za doręczoną. 

Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, gwarancji, rękojmi za wady 

oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy.  

4. Za realizację Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym ustanawia się: Pana/Panią 

_______________, tel. _______________.  

5. Za realizację Umowy ze strony Dostawcy odpowiedzialnym ustanawia się: Pana/Panią 

_________________, tel. _____________________. 

 

§14 

 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej 

 

Zamawiający 

 

Dostawca 

 

…………… …………… 

 

 

Załączniki: 

1. wykaz pojazdów 

2. wykaz kierowców 


