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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 

KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

zamawiającego z dnia 7 października 2008 r. dla postępowania o udzielenie 
zamówienia na dostaw ę oleju opałowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 
 
Znak zamówienia: KZM-20-08 
 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 

Specyfikacja (SIWZ) niniejsza zawiera: 
 

l.p. Oznaczenie 
Części Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców. 
2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia. 

 
Część I  
Instrukcja dla Wykonawców 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 51 m3 (słownie: pięćdziesiąt jeden metrów 
sześciennych) oleju opałowego z 10% tolerancją (w granicach ±10% wartości 
(ceny) ofertowej). 

2. Olej opałowy powinny cechować następujące parametry: 
2.1. zawartość siarki – maksymalnie 0,2% m/m, 
2.2. wartość opałowa – minimalnie od 42,6 MJ/kg, 
2.3. gęstość w 15oC – maksymalnie 860 kg/m3, 
2.4. lepkość kinetyczna w 20oC – maksymalnie 6 mm2/s, 
2.5. zawartość wody – maksymalnie 200 mg/kg, 
2.6. zawartość zanieczyszczeń stałych – maksymalnie 24 mg/kg. 

3. Realizacja zamówienia w trzech dostawach po około 17 m3 
1.1.  do 31 października 2008 roku 
1.2.  do 19 grudnia 2008 roku  
1.3.  do 15 lutego 2008 roku 

4. Dostawa na koszt i staraniem wykonawcy w terminie 3 dni od daty powiadomienia. 
 
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą 
starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdym Uzupełnieniem 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanym podczas postępowania  
o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego  
i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć  
na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku,  
kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej  
nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych 
zobowiązań Wykonawcy 
Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi  
w Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na,  
lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 
 
Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów 
 
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej 

korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania 
oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w 
formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie jeżeli jej treść 
dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie 
pisemnej. 

7.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem, 
składania ofert. 

8.  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której 
jest zamieszczona Specyfikacja. 
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9.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego 
są: 
9.1. w sprawach merytorycznych –Dorota Wiśniewska, kierownik Oczyszczalni 

Ścieków, tel. (015) 823-21-93 w. 11 
9.2. w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – kierownik Działu 

Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (015) 823-21-20 w. 10 
 

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych 
przez zamawiaj ącego: 
 
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

10.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

10.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert  

10.1.2. koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
obrotu paliwami płynnymi, 

10.1.3. umowę z producentem oferowanych paliw. 
10.2. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego 

wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

10.2.1. wykaz (według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 2 do 
Formularza oferty)  sprzętu stosowanego do realizacji przedmiotu 
zamówienia jakim dysponują z podaniem marki, modelu, roku produkcji, 
nazwy właściciela i zdolności przewozowej; 

10.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykonali w okresie 
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania minimum 5 dostaw 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć: 

10.3.1. wykaz (według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 3 do 
Formularza oferty)  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz wykaz dokumentów 
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; 

10.3.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 
Opis sposobu przygotowania oferty: 
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11. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza oferty, stanowi ącego zał ącznik 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z wykorzystaniem 
załączników. 

12. Koszty związane z przygotowaniem oferty poniosą Wykonawcy.  
13. Ofertę oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 
14. Ofertę należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym w sposób trwały, tzn. 

bez możliwości zamazania treści. 
15. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania  

w imieniu wykonawcy. 
16. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być 

przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

17. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
oraz dokonywanie zmian w treści oferty. 

18. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców. 
19. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie 

określającej zamawiającego i wykonawcę oznaczonej napisem – OFERTA na 
dostaw ę oleju opałowego (nie otwiera ć przed dat ą: 21 października 2008 r. 
godz. 10:30). 

 
Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty: 
 
20. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
21.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę. 

22. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
23. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
24. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty stanowiącym załącznik 

do niniejszej SIWZ. 
25. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej siwz oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty. 

26. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju opałowego 
brutto podanej w jego cenniku z 15 października 2008  roku oraz zaoferowanej 
przez Wykonawcę marży lub upustu brutto, (stałe w całym okresie dostaw), 
według następującego wzoru: 
Cena oferty [zł] = (cena producenta oleju opałowego z dnia 15.10.2008 r. brutto 
[zł/litr] + stała marża lub stały upust brutto [zł/litr]) ×  51.000 

27. W ofercie należy podać oficjalną stronę producenta oleju opałowego na której 
będzie ukazywał się komunikat o cenie paliw. 

28. Cena oferty obliczona zgodnie z pkt. 26 posłuży Zamawiającemu jedynie do 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

29. Cena dostawy będzie obliczana według wzoru: 
Cena dostawy [zł] = (cena z dnia dostawy producenta oleju opałowego brutto 
[zł/litr] + stała marża lub stały upust brutto [z/litrl]) × ilość oleju opałowego w 
dostawie [w litrach] 
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30. Cena w ofercie ma być podana w odniesieniu do temperatury rzeczywistej  a nie 
referencyjnej w temp. 150C. 

 
Termin zło żenia ofert: 
 
31.  Ofertę razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przesłać na 

adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia 21 października 2008 
r. godz. 10:00. 

 
Termin otwarcia ofert: 
 
32.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. 

Wiślna 1 w dniu 21 października 2008 roku o godz. 10:30. 
 
 
 
Okres zwi ązania ofert ą: 
 
33.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania 

ofert. 
 
Termin zawarcia umowy: 
 
34. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce  
i termin podpisania umowy. 

35. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu zamawiającego dołączonego do SIWZ 
stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza oferty . 

36. Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony 
załączonej umowy przez osobę uprawnioną. 

37.  Niepodpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej 
podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy. 

  
 

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest Formularz ofertowy   
 

 
Załącznik  do SIWZ 

 
FORMULARZ  OFERTY (wzór) 

 
 

oznaczenie sprawy:  KZM-20-08 
 
 
 

                                 ( pieczęć wykonawcy ) 
1. Wykonawca:  

Nazwa: ............................................................................................................... 
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 Siedziba: ............................................................................................................ 

nr NIP/ nr REGON: ……..................................................................................... 

 nr telefonu/ nr faksu: .......................................................................................... 

2. Zamawiaj ący:  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,   39-400 

TARNOBRZEG 
3. W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na dostawę oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, opublikowanego na tablicy ogłoszeń Waszego 
Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej www.wodociagi.tarnobrzeg.pl  
w dniu 8 października 2008 roku 

4. oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
5. Netto: ...................... zł (słownie: ........................................................................... 

....................................................................................................................... zł) 

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: ............................................ 

....................................................................................................................... zł) 

 Brutto: .....................zł (słownie: ............................................................................ 

....................................................................................................................... zł)  

za całość przedmiotu zamówienia, tj. 51.000 litrów oleju opałowego. 
 

6. Cenę wyliczono wg poniższego Formularza cenowego: 

Lp. Wyszczególnienie za 1 litr za 51000 
litrów 

1. cena producenta brutto (zł) oleju opałowego z dnia  
15 października 2008 r.   

2. Upust brutto (zł)   
3. Marża brutto (zł)    
4. Cena netto (zł)   
5. Podatek VAT (zł)   

6. Cena brutto (zł)  
  

 
7. Oświadczamy, że oficjalna strona producenta oferowanego oleju opałowego, na 

której będzie ukazywał się komunikat o cenie to www. …………….………….……    

8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego 

9. Akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszego Formularza i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą   
zobowiązujemy  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego. 

10.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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............................... dn:.................. 
 

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

                          ( podpis osoby uprawnionej ) 
 
 
Załącznikami do niniejszej Formularza są: 
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 
2. Wykaz posiadanego sprzętu      - Załącznik nr 2 
3. Wykaz wykonanych dostaw      - Załącznik nr 3 
4. Projekt Umowy        - Załącznik nr 4 

 
oraz doł ączone przez wykonawc ę: 
 

5. Umowa z producentem oferowanego oleju napędowego  - Załącznik nr 5 
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy  – załącznik nr 6 
7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że  

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności     - Załącznik nr 7 

8. Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie obrotu paliwami płynnymi     - Załącznik nr 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1 
do Formularza oferty  
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         ( pieczęć wykonawcy) 

oznaczenie sprawy:  KZM-20-08 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oleju 
opałowego oświadczamy, że: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub 

czynności;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
 
......................................, dnia: ....../....../...... 

 
 
 
              
 
 

......................................................... 
                                                                       ( podpis upoważnionego przedstawiciela ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Załącznik nr 2 

do Formularza oferty  
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         ( pieczęć wykonawcy) 

oznaczenie sprawy:  KZM-20-08 

 
 
POTENCJAŁ  TECHNICZNY –Wykaz posiadanego sprzętu 

 
 
 
Lp. Opis (marka, model) Nr rej. Rok 

produkcji 
Nazwa 
właściciela 

Zdolność 
przewozowa 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
... 

     

 
n 

     

 
 
........................................................, dnia: ......../......../........ 

 
 
 
 
 
              ......................................................... 
                                                                           ( podpis upoważnionego przedstawiciela ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
do Formularza oferty  
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         ( pieczęć wykonawcy) 

oznaczenie sprawy:  KZM-20-08 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE:  

 
wykonaliśmy następujące dostawy: 

Data wykonania umowy 

L.p Przedmiot dostawy Wartość 
brutto Data 

rozpo-
częcia 

Data 
zakończe-

nia 

Odbiorca  (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

1      

2      

3      

4      

5      

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający 
należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub 
dokument nie potwierdzający należytego wykonania dostawy skutkuje nie uznaniem 
danej dostawy za należycie wykonaną  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część II 
Wzór umowy w sprawie zamówienia 

Załącznik nr 4 
do Formularza oferty 

 
UMOWA nr KZM/20/08 (wzór) 
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zawarta w dniu …………………………. w Tarnobrzegu pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w:  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

2.) ………………………………………………………………………………………... 

wpisanym do: ............................................................................................................. 

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej) 

REGON: ................................................... NIP: ........................................................ 

zwanym dalej Wykonawc ą, a: 

Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tar nobrzegu 

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520. 

REGON: 830337895  NIP: 867-00-03-252 

reprezentowanym przez: 

1.) Antoniego Sikonia – Prezesa Zarz ądu 

2.) Jacka Rudnickiego – Wiceprezesa Zarz ądu 

zwanym dalej Zamawiaj ącym. 

Integralna częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia zamawiającego z dnia 8 października 2008 r. razem z tworzącymi ją 
załącznikami dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju 
opałowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w przetargu nieograniczonym (znak zamówienia: KZM-20-08), została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę i odebranie przez 

Zamawiającego oleju opałowego produkowanego przez ……………………. 

.....................................................................................  pod nazwą handlową 

........................................................, w całkowitej ilości 51000 litrów zwanego 

dalej towarem. 

2. Towar powinny cechować następujące parametry: 
2.1. zawartość siarki – maksymalnie 0,2% m/m, 
2.2. wartość opałowa – minimalnie od 42,6 MJ/kg, 
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2.3. gęstość w 15oC – maksymalnie 860 kg/m3, 
2.4. lepkość kinetyczna w 20oC – maksymalnie 6 mm2/s, 
2.5. zawartość wody – maksymalnie 200 mg/kg, 
2.6. zawartość zanieczyszczeń stałych – maksymalnie 24 mg/kg. 

 
§ 2.  

 
1. Zamówienie będzie realizowane w trzech dostawach, po około 17.000 dm3 w 

terminach: 
1.1. do 31 października 2008 roku  
1.2.  do 19 grudnia 2008 roku  
1.3.  do 15 lutego 2009 roku 

2. Miejscem dostawy towaru jest Oczyszczalnia Ścieków PGK Sp. z o.o. 
(zamawiającego) usytuowana w Tarnobrzegu – Zakrzowie. 

3. O ilości i terminie dostawy towaru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
telefonicznie lub faksem na minimum 3 dni wcześniej przed datą planowanej 
dostawy. 
Nr faksu Wykonawcy: .................................... 
Nr faksu Zamawiającego: 015 823-31-24. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy towaru, przed jej 
rozładunkiem, świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co 
najmniej następujące dane: 
4.1.  nazwę produktu (towaru) i symbol polskiej normy, której produkt odpowiada, 
4.2.  nazwę producenta towaru, 
4.3.  datę wystawienia świadectwa jakości, 
4.4.  nazwę laboratorium wystawiającego świadectwo jakości, 
4.5.  wyniki oznaczeń poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych towaru w 

zakresie zgodnym z wymaganiami odpowiedniej normy, 
4.6.  stwierdzenie, że towar odpowiada wymaganiom odpowiedniej polskiej normy 

oraz właściwym dla niego regulacjom prawnym, 
4.7.  podpisy osób upoważnionych uwierzytelniających powyższe dane. 

5. Świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne), o którym mowa w pkt 4. stanowić 
będzie podstawę odbioru jakościowego zamówionej partii towaru i będzie 
oznaczonym załącznikiem do dokumentu dostawy. 

6.  Nie dostarczenie świadectwa jakości spełniającego powyższe wymagania 
upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy towaru ze skutkami 
obciążającymi Wykonawcę. 

7. Zamawiający, przed rozładunkiem dostawy w cysternie samochodowej, zastrzega 
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wstępnej obejmującej: 
7.1.  sprawdzenie stanu plomb założonych na zawory wlewowe i spustowe 

cysterny samochodowej, 
7.2.  sprawdzenie czy cysterna samochodowa nie posiada uszkodzeń 

mechanicznych lub śladów wycieków, 
7.3.  sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych cysterny 

samochodowej, 
7.4.  sprawdzenie, czy cysterna samochodowa odpowiada ogólnym przepisom 

BHP i przeciwpożarowym, 
7.5.  pobranie próbek dostarczonego towaru z każdego zaworu spustowego 

cysterny samochodowej w celu dokonania oceny wizualnej, czy dostarczony 
produkt jest klarowny, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody, 
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7.6.  sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego towaru, 
8. W przypadku rażących uchybień , wskazanych po przeprowadzeniu kontroli 

wstępnej, lub stwierdzenia zanieczyszczeń towaru zostanie on uznany za 
niezgodny z zamówieniem (niniejszą umową), co będzie skutkowało odmową 
jego przyjęcia przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek na swój koszt, w terminie do 48 godzin, dostarczyć Zamawiającemu 
taką samą ilość towaru spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie. 

9.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo do pobrania prób dostarczonego 
towaru przed rozpoczęciem rozładunku dostarczonego towaru. Próby te, po ich 
opisaniu i zabezpieczeniu, będą przechowywane przez Zamawiającego przez 
okres 1 miesiąca od daty dostawy. Protokół pobrania prób winien być 
kontrasygnowany przez kierowcę dostarczającego paliwo. 

10.  Zamawiającemu przysługuje prawo, w sytuacjach, gdy uzna to za celowe, po 
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, do wykonania badań jakościowych (w 
pełnym lub ograniczonym zakresie) pobranych prób w akredytowanym 
laboratorium. 

11.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy świadectwem jakości 
dostarczonym przez Wykonawcę a badaniem laboratoryjnym próbki, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, a 
kosztem badania laboratoryjnego obciążyć Wykonawcę. 

12.  Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzeniu pod względem 
jakościowym i ilościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez 
Zamawiającego w miejscu dostawy. Na podstawie dokonanych pomiarów towaru 
będzie wystawiana faktura VAT. 

13.  Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 10% towaru, wg 
wartości zamówienia. 

14.  Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy. 
 

§ 3.  
 

Umowa zostaje zawarta na okres pełnej realizacji zakresu ilościowego zawartego w 
umowie. 

§ 4. 
 

1. Cena oleju opałowego będzie zmienna. Podstawą do jej określenia, przy każdej 
dostawie, będzie cena oleju opałowego produkowanego przez producenta paliw 
podawana na oficjalnej stronie internetowej producenta paliw www……………….   
Cena ta zostanie powiększona o marżę / pomniejszona o upust. Marża/upust jest 
stała(y) wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik 
do SIWZ. 

2. Płatność za faktycznie dostarczony towar będzie dokonywana przez 
Zamawiającego na podstawie faktury VAT. 

3. Rozliczenie dostaw oleju (fakturowanie) odbywa ć się będzie w temperaturze 
dla warunków rzeczywistych.  

4. Płatność będzie dokonywana przelewem, po odbiorze towaru, w terminie 14 dni 
od daty wystawienia faktury. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP 867-00-03-252. 
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§ 5.  
 

1. W przypadku braku dostawy zamówionego towaru w wyznaczonym terminie, 
Dostawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy ceną 
wynikającą z niniejszej umowy a ceną ewentualnego zakupu towaru u innych 
dostawców w ilości przewidzianej w niezrealizowanej dostawie. 

2. W przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych 
zasadach odpowiedzialności kontraktowej 

  
§ 6.  

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 7.  
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy i zamawiający odstąpił od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał świadczenie dostawy, 
3) Wykonawca świadczy usługę w sposób niezgodny z zapisami niniejszej 

umowy (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie 
natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach). 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni 
kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez 
wykonawcę.  

§ 8.  
 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy 
kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
Zamawiaj ący:       Wykonawca: 
 
Tarnobrzeg, dn: 8 października 2008 r. 

    
 
    Zatwierdzam: 
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
                (podpis Kierownika zamawiającego) 

 


