
DP/ZP 19/2012      Toruń, 19 października 2012 roku 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Informuję, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części: 

Część I 

Dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 

37/53 

a. olej napędowy: sukcesywna dostawa około 150.000 litrów (150m3) oleju napędowego 

autocysterną z dystrybutorem Wykonawcy i tankowanie bezpośrednio do zbiorników sprzętu 

stacjonującego na terenie ZUOK (2 kompaktory, 4 ładowarki, 1 spychacz, 1 samochód). 

Dostawa odbywać się będzie cysterną o pojemności minimum 1500 litrów trzy razy 

w tygodniu w ciągu całego roku w dniach poniedziałek; środa; piątek z możliwością 

zwiększenia częstotliwości w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia. Dodatkowe 

tankowania będą zgłaszane pocztą elektroniczną w ilości do 12 razy w ciągu okresu 

obowiązywania umowy. 

b. olej napędowy grzewczy lekki: sukcesywna dostawa około 15.000 litrów (15m3) oleju 

napędowego grzewczego lekkiego autocysterną z dystrybutorem Wykonawcy i tankowanie 

bezpośrednio do zbiorników systemu grzewczego w ZUOK. Ilość dostaw w ciągu trwania 

umowy 5 ,jedna dostawa w granicach 2000litr. – 3500 litr. 

c. Koszt dowozu paliw do ZUOK ul. Kociewska 37/53 ponosi Wykonawca. 

d. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję operacji wydawania paliw, 

która zawiera: 

- datę wydania paliwa 

- nazwa maszyny/urządzenia, numer rejestracyjny/numer ewidencyjny 

- numer karty drogowej pojazdu 

- nazwisko kierowcy , operatora 

- rodzaj oraz ilość i cenę wydanych paliw 

- czytelny podpis kierowcy 

- czytelny podpis sprzedawcy 

e. Podstawą do wystawienia faktury za pobrane paliwo będzie prowadzona przez Wykonawcę 

ewidencja operacji wydawania paliw. Faktury będą wystawiane co 10 dni łącznie z ewidencją 

operacji wydawania paliw. 

f. Osobą odpowiedzialną za przebieg tankowania jest specjalista ds. utrzymania ruchu – 

Marek Oganiak 

 



Część II 

Bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart flotowych w stacji paliw należącej 

do Wykonawcy. 

a. stacja paliw dostępna całą dobę w wszystkie dni roku kalendarzowego 2013. 

b. dostawa paliw polegająca na sprzedaży detalicznej realizowana będzie sukcesywnie, 

w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 

- oleju napędowego około 630.000 litrów (630m3) 

- benzyny Pb 95 około 6.500 litrów ( 6,5 m3) 

c. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów należących do Zamawiającego 

i wykaz kierowców uprawnionych do tankowania paliwa do których mają być wydane 

elektroniczne karty flotowe. Zmiana wykazu nie będzie powodowała konieczności 

aneksowania umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów i kierowców uprawnionych 

do tankowania paliwa Wykonawca będzie poinformowany w formie pisemnej. 

d. Wykonawca wyda i dostarczy zamawiającemu karty flotowe wystawione na numer 

rejestracyjny pojazdu i imienne elektroniczne karty flotowe dla kierowców, umożliwiające 

Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa . 

- elektroniczna karta pojazdu 105 szt 

- elektroniczna karta imienna kierowcy 100 szt 

e. karty muszą być zabezpieczone kodem PIN, Wykonawca zapewnieni również 

natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty. 

f. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu 

nowego samochodu, zatrudnienia nowego kierowcy lub w przypadku zniszczenia lub 

zagubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według 

obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 

g. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru 

rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, ilości zakupionego paliwa ceny 1 litra, wartości 

zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. 

h. rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT co 10 dni. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Termin płatności 

30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

n. w przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw 

wskazanych 

w SIWZ Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, 

bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

j. odległość do stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być większy niż 4 km 

od siedziby Zamawiającego. 

k. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN. 

l. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych z uwzględnieniem marży 

bądź opustu określonego w ofercie. 

Ł. Przyjmuje się zasadę ustalania ceny jednostkowej netto 1 m3 paliw objętych przedmiotem 

zamówienia na podstawie cen publikowanych w Internecie – w tabeli Ceny paliw na stronie 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu w zakładce ceny paliw – aktualne ceny paliw (Olej 

Napędowy Ekodisel; Benzyna Pb95; Olej Napędowy Grzewczy lekki). Podstawą obliczania 

cen jednostkowych dostaw będzie najniższa cena jednostkowa netto oleju napędowego; 

benzyny Pb95; oleju napędowego grzewczego lekkiego w PLN/m3 – w dniu tankowania 

opublikowana w sposób określony w niniejszym punkcie. Cenę jednostkową należy określić 

w kwocie z uwzględnieniem marży bądź opustu. 

http://www/


m. W okresie realizacji umowy , wyrażona w kwocie marża bądź opust dla paliw zawarta 

w ofercie dla Zamawiającego, obliczona w stosunku do najniższej ceny jednostkowej netto 

spośród cen opublikowanych w/w sposób musi być taka jak ujęta w ofercie. 

n. Paliwo – etylina bezołowiowa 95 i ON powinny spełniać polskie normy oraz standardy 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441) oraz odpowiednio 

normy: PN-EN 590+A1:2010; PN – EN 228:2009. 



W związku z dokonaną powyżej zmianą Zamawiający ustanawia następującą wysokość 

wadium dla poszczególnych części: 

Dla części I – 25.000,00 zł. 

Dla części II – 5.000,00 zł. 

 

Zamawiający porównywać będzie ceny złożonych ofert oddzielnie dla każdej wyżej 

wskazanej części. 



W wyniku dokonanej modyfikacji SIWZ Zamawiający poniżej zamieszcza formularze 

ofertowe na, których należy składać oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Nie dopuszcza się składania ofert na formularzu opublikowanym na stronie 

internetowej Zamawiającego w dniu 16 października 2012 roku 

 

Zintegrowany System Zarządzania Rozdział II 

Załącznik nr 1a do 

SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Część I 

Dostawa paliwa  

Znak: DP/ZP-19/2012 

 

 

 

 

siwz z dnia 10 października 2012 

 

ZAMAWIAJĄCY 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. 

GRUDZIĄDZKIEJ  159, 

REGON:  870525973  NIP:   879-016-92-80 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 

 

SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 

 

NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ............................. ,e-mail: …………………………/* dane bezwzględnie wymagane  

 

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

 

KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 



OFERTA WSPÓLNA /* wypełnić, o ile dotyczy  

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

i /*lub zawarcia umowy jest (są):   

1. ………………………………………….., zakres odpowiedzialności 

……………………………….NAZWA:  

...................................................................................................................................................................................... 
SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 

NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ............................. ,e-mail: …………………………/* dane bezwzględnie wymagane  

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

KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 

ON - 1 Minimalna spośród jednostkowych cen netto 
OLEJU NAPĘDOWEGO na dzień 15 listopada 2012 

roku 

 
………………………………………..[PLN/m

3
] 

OG - 1 Minimalna spośród jednostkowych cen netto 
OG Oleju napędowego grzewczego lekkiego na dzień  

15 listopada 2012 roku 

 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON – 2 Oferowana jednostkowa cena netto ON dla 

Zamawiającego z marżą bądź opustem 
 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

OG - 2 Oferowana jednostkowa cena netto OG dla 

Zamawiającego z marżą bądź opustem 
 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON - 3 Marża bądż opust ON OLEJU NAPĘDOWEGO dla 

Zamawiającego wyrażony w kwocie PLN/m3: 

ON3= (ON2-ON1) 

 
………………………………………..[PLN/m

3
] 

 
OG - 3 Marża bądż opust ON OLEJU NAPĘDOWEGO 

dla Zamawiającego wyrażony w kwocie PLN/m3: 

OG 3= (OG 2- OG 1) 

 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON - S Szacunkowa suma dostaw rocznych Oleju Napędowego 
Przyjęta wyłącznie w celu obliczenia ceny ofertowej  

150 m3 

OG - S Szacunkowa suma dostaw rocznych Oleju napędowego 
grzewczego lekkiego 
Przyjęta wyłącznie w celu obliczenia ceny ofertowej 

 

15 m3 

ON Cena brutto dostaw OLEJU NAPĘDOWEGO 
ON = (ON2 x ON S) + 23%VAT  

………………………………………..[PLN] 

OG Cena brutto dostaw Oleju napędowego grzewczego 

lekkiego 
OG = (OG2 x OG S) + 23%VAT 

 

………………………………………..[PLN] 

RAZEM ON + OG  

………………………………………..[PLN] 



 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 

GRUDNIA 2013 ROKU 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu  

faktury VAT 

 

 

ponadto oświadczam, że: 

1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń. 

2. uważam się za związanego ofertą przez okres 60  dni wskazany w siwz , 

3. zapoznałem się z treścią projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku 

gdyby uznano moją ofertę za najkorzystniejszą, 

 

 

 

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

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

[ podpis wykonawcy ] 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Rozdział II 

Załącznik nr 1b do 

SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Część II 

Dostawa paliwa  

Znak: DP/ZP-19/2012 

 

 

 

 

siwz z dnia 10 października 2012 

 

ZAMAWIAJĄCY 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. 

GRUDZIĄDZKIEJ  159, 

REGON:  870525973  NIP:   879-016-92-80 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 

0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 

 

SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 

 

NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ............................. ,e-mail: …………………………/* dane bezwzględnie wymagane  

 

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

 

KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 



OFERTA WSPÓLNA /* wypełnić, o ile dotyczy  

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

i /*lub zawarcia umowy jest (są):   

2. ………………………………………….., zakres odpowiedzialności 

……………………………….NAZWA:  

...................................................................................................................................................................................... 
SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 

NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ............................. ,e-mail: …………………………/* dane bezwzględnie wymagane  

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

KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 

ON - 1 Minimalna spośród jednostkowych cen netto 
OLEJU NAPĘDOWEGO na dzień 15 listopada 2012 

roku 

 
………………………………………..[PLN/m

3
] 

Pb95 - 1 Minimalna spośród jednostkowych cen netto 
Benzyny Pb95 na dzień 15 listopada 2012 roku 

 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON – 2 Oferowana jednostkowa cena netto ON dla 

Zamawiającego z marżą bądź opustem 
 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

Pb95 - 2 Oferowana jednostkowa cena netto Pb95 dla 

Zamawiającego z marżą bądź opustem 
 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON - 3 Marża bądź opust ON OLEJU NAPĘDOWEGO dla 

Zamawiającego wyrażony w kwocie PLN/m3: 

ON3= (ON2-ON1) 

 
………………………………………..[PLN/m

3
] 

 
Pb95 -3 Marża bądź opust ON OLEJU NAPĘDOWEGO 

dla Zamawiającego wyrażony w kwocie PLN/m3: 

Pb95 (3) = (Pb95(2)-Pb95 (1)) 

 

………………………………………..[PLN/m
3
] 

ON - S Szacunkowa suma dostaw rocznych Oleju Napędowego 
Przyjęta wyłącznie w celu obliczenia ceny ofertowej  

630 m3 

Pb95 -S Szacunkowa suma dostaw rocznych benzyny Pb95 
Przyjęta wyłącznie w celu obliczenia ceny ofertowej  

6,5 m3 

ON Cena brutto dostaw OLEJU NAPĘDOWEGO 
ON = (ON2 x ON S) + 23%VAT  

………………………………………..[PLN] 

Pb95 Cena brutto dostaw benzyny Pb95 
Pb95 = (Pb95 - 2 x Pb95 - S) + 23%VAT  

………………………………………..[PLN] 

RAZEM ON + Pb95  

………………………………………..[PLN] 



 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 

GRUDNIA 2013 ROKU 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu  

faktury VAT 

 

 

ponadto oświadczam, że: 

1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń. 

2. uważam się za związanego ofertą przez okres 60  dni wskazany w siwz, 

3. zapoznałem się z treścią projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych 

w przypadku gdyby uznano moją ofertę za najkorzystniejszą, 

 

 

 

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

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

[ podpis wykonawcy ] 

 

 


