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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-040

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 727030062

Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com

Faks: +48 324940662

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kolejeslaskie.com/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
podzielona na części. KS/ZP/7/2013
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS: PL
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych będących w dyspozycji Zamawiającego w oparciu o Mobilne Stacje Paliw oraz
Automatyczne Stacje Dystrybucji Paliwa (zwane dalej: punktami tankowania) Wykonawcy, gwarantujące
tankowanie przez 24 godziny na dobę w każdy dzień roku.
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Zamówienie zostało podzielone na dwie części:.
Część A
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Mobilne Stacje Paliw zlokalizowane na obszarze infrastruktury
kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Katowicach,
2) bocznicy kolejowej w Gliwicach.
Część B
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Automatyczne Stacje Dystrybucji Paliwa zlokalizowane na obszarze
infrastruktury kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.
Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., lecz nie dłużej niż do
wyczerpania wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
09134100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
W zakresie części A: dostawa oleju napędowego w oparciu o Mobilne Stacje Paliw zlokalizowane na obszarze
infrastruktury kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Katowicach,
2) bocznicy kolejowej w Gliwicach.
W zakresie części B: dostawa oleju napędowego w oparciu o Automatyczne Stacje Dystrybucji Paliwa
zlokalizowane na obszarze infrastruktury kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach
Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego do eksploatacji autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych:
- dla części A wynosi: 1.200.000,00 litrów (słownie: jeden milion dwieście tysięcy litrów),
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- dla części B wynosi: 1.200.000,00 litrów (słownie: jeden milion dwieście tysięcy litrów).
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 11000000.00 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : 8 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Część A: w kwocie:
55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Część B: w kwocie:
55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2. Jeżeli Wykonawca wnosi ofertę na obie części jest zobowiązany wpłacić sumę wadium za obie części.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy numer:
62 1050 1214 1000 0023 4940 5825 z dopiskiem: „Wadium – dostawa
i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, KS/ZP/7/2013.
Część A lub B albo A i B".
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za
zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty.
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji)
należy załączyć do oferty.
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu
wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia
dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty).
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,
nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie
z zapisami pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie
wadium.
12. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.
13. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007,
Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia/
gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania
dodatkowej weryfikacji) Zamawiającego do wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty zgłoszenia żądania. W przypadku braku powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane za prawidłowo
wniesione.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Część A:
1. Za pierwszą zamówioną partię oleju Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn ilości
dostarczonego oleju napędowego i ceny jednostkowej …….. . zł za 1 litr oleju, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą następną dostarczoną partię oleju cenę stanowiącą iloczyn ilości
dostarczonego oleju i ceny jednostkowej oleju w sprzedaży hurtowej, ogłaszanej przez producenta paliwa
wskazanego w treści oferty Wykonawcy, obowiązującej w dniu złożenia zlecenia przez Zamawiającego, z
uwzględnieniem stałej marży handlowej/upustu w wysokości …… zł /litr.
3. Wykonawca każdorazowo przed dokonaniem dostawy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego (faksem) na nr …………….. o wysokości ceny,
4. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer ewidencyjny NIP 954 – 26 – 99 –
716. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich
otrzymywania.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
7. Nie zrealizowanie całkowitej szacunkowej ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje
Zamawiającego do odbioru niezrealizowanej części dostaw i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do
domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania Zamawiającego faktury VAT do dnia ………..
miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.
9. Wartość umowy stanowi kwota ……………. zł brutto (słownie...............) w tym podatek VAT w
wysokości…………..o wartości…………………., wartość netto………………………………….
Część B:
1. Za pierwszą zamówioną partię oleju Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn ilości
dostarczonego oleju napędowego i ceny jednostkowej …….. . zł za 1 litr oleju, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą następną dostarczoną partię oleju cenę stanowiącą iloczyn ilości
dostarczonego oleju i ceny jednostkowej oleju w sprzedaży hurtowej, ogłaszanej przez producenta paliwa
wskazanego w treści oferty Wykonawcy, obowiązującej w dniu złożenia zlecenia przez Zamawiającego, z
uwzględnieniem stałej marży handlowej/upustu w wysokości …… zł /litr.
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3. Wykonawca każdorazowo przed dokonaniem dostawy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego (faksem) na nr …………….. o wysokości ceny,
4. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer ewidencyjny NIP 954 – 26 – 99 –
716. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich
otrzymywania.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
7. Nie zrealizowanie całkowitej szacunkowej ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje
Zamawiającego do odbioru niezrealizowanej części dostaw i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do
domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania Zamawiającego faktury VAT do dnia ………..
miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.
9. Wartość umowy stanowi kwota ……………. zł brutto (słownie...............) w tym podatek VAT w
wysokości…………..o wartości…………………., wartość netto………………………………….

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 pzp, składający wspólną ofertę, winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy występującego wspólnie o udzielenie niniejszego
zamówienia: warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy musi spełnić przynajmniej jeden z podmiotów,
natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący finansowej sytuacji ekonomicznej i
finansowej wskazany
w ust. 5.1, musi spełnić osobno każdy z podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy występującego wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia i dokumenty jakie mają zamieścić w Ofercie Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
1. Oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią wzorów
stanowiących Załączniki: Nr 4 albo 4a (Załącznik Nr 4a dla podmiotów występujących wspólnie) i 5 albo 5a
(Załącznik Nr 5a dla podmiotów występujących wspólnie) do SIWZ.
2. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
3. licencja na wykonywanie transportu drogowego paliw płynnych (oleju napędowego).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
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w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 –
8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
10. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt.5- 10 winien złożyć
każdy z Wykonawców (oddzielnie), składających wspólną ofertę.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, 7, 8, 9 , składa odpowiedni dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
12. Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
12.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 i 12.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające w/w oświadczenia winny być wystawione w terminach
przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
13. Opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
14. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę dostaw, zgodny z treścią formularza
stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym
mowa w pkt IV.6.1. Do wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami takimi są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1, Wykonawca może przedkładać inne dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług;
3) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
15. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty dotyczące spełniana warunków
udziału wymienione w pkt: 14 – winny być złożone przez tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za
spełnienie warunków.
16. Forma złożenia dokumentów:
16.1. Dokumenty, wymienione w rozdziale V SIWZ mogą być składane w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (każda zapisana strona), za wyjątkiem Oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.
16.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
16.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
16.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
16.5. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego (warunek
określony w pkt IV.1.) będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie takiego podmiotu do
udziału w realizacji części zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna,
umowa generalna o współpracy itd.).
16.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
16.7. Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie V lub złożenie dokumentu w niewłaściwej
formie, traktowane będzie jako niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
16.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 24
ustawy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca oraz wszystkie podmioty wchodzące w
skład Wykonawcy występującego wspólnie o udzielenie
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niniejszego zamówienia powinni być ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń
obecnie realizowanych (świadczenia okresowe lub
ciągłe) należytym wykonywaniem zamówienia w
zakresie dostawy co najmniej 500.000,00 litrów
(słownie: pięćset tysięcy litrów) paliwa w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie. Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie
warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ umowy.
W przypadku Wykonawców składających wspólną
ofertę, ocena wymagań dotyczących warunku
określonego w pkt 6.1. będzie dokonana łącznie w
stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
KS/ZP/7/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 15/04/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 15/04/2013
(dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl/kio

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl/kio
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____
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Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-032671
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Dostawa i tankowanie oleju napędowego do
autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielona na części. KS/ZP/7/2013
Część nr : 1
Nazwa : Dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych KS/ZP/7/2013 część A
1) Krótki opis:
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Mobilne Stacje Paliw zlokalizowane na obszarze infrastruktury
kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Katowicach,
2) bocznicy kolejowej w Gliwicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
09134100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Mobilne Stacje Paliw zlokalizowane na obszarze infrastruktury
kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Katowicach,
2) bocznicy kolejowej w Gliwicach.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 5500000.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 8 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Poprzez: Mobilną Stację Paliw - Zamawiający rozumie autocysternę lub zbiornik o pojemności do 5.000,00
litrów paliwa umożliwiający tankowanie paliwa bezpośrednio do pojazdów o których mowa w pkt. 2.15. lub do
zbiorników o pojemności do 5.000,00 litrów paliwa przez Wykonawcę (w przypadku autocysterny) lub przez
upoważnionych przez Zamawiającego pracowników (w przypadku zbiornika) przy użyciu elektronicznych
systemów identyfikacyjnych.
Wykonawca w ramach zamówienia zagwarantuje elektroniczny system umożliwiający pełną identyfikację i
rejestrację:
1) osób upoważnionych do tankowania autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
2) Identyfikację tankowanych autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
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3) rejestrację ilości tankowanego oleju napędowego,
4) rejestrację miejsca ,daty i godziny tankowania,
5) przesyłanie on-line w/w danych drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania parametrów jakościowych oleju napędowego określonych w
Polskich Normach (w tym norma PN-EN 590+A1:2011) oraz odpowiadających wymaganiom jakościowym dla
paliw ciekłych określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz.1441 ze zm.).
Zaproponowane przez Wykonawcę dokładne miejsca tankowania autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji i zabezpieczenia wskazanych miejsc w celu ustawienia punktów
tankowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie przepisów z zakresu ochrony środowiska i
ochrony przeciwpożarowej.
Koszty posadowienia i utrzymania w sprawności technicznej punktów tankownia ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie wyboru dokładnego miejsca posadowienia
punktu tankowania, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, decyzji, pozwoleń i zezwoleń oraz jego
posadowienie i utrzymywanie w okresie trwania umowy.
Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego do eksploatacji autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych:
- dla części A wynosi: 1.200.000,00 litrów (słownie: jeden milion dwieście tysięcy litrów),
Określona ilość oleju napędowego ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do wnoszenia
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Nie zrealizowanie całkowitej ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje Zamawiającego
do odbioru niezrealizowanej części dostaw i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do domagania się roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu.
Olej napędowy będzie dostarczany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przez dostawę należy rozumieć dowóz wraz z tankowaniem oleju napędowego do punktów tankowania.
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu silników w autobusach szynowych i spalinowych zespołach
trakcyjnych.
Olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie oraz odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia
biologiczne w zbiornikach, instalacji stacji paliw oraz autobusach szynowych i spalinowych zespołach
trakcyjnych. Olej musi pochodzić z bieżącej produkcji bez dodatków barwiących i komponentów pochodzących
z regeneracji produktów przepracowanych.
Tankowanie oleju napędowego musi odbywać się przy użyciu legalizowanych urządzeń dystrybucyjno pomiarowych, będących własnością Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w czasie ustalonym z Zamawiającym, realizacja takich
dostaw będzie następowała po określeniu przez Zamawiającego terminu z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za paliwo zatankowane w punkcie tankowania.
Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub
poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.
W przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie składania
Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia, bądź rezygnację z
dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie
odszkodowawcze.
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Dostawa i tankowanie oleju napędowego do
autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych, podzielona na części. KS/ZP/7/2013
Część nr : 2
Nazwa : Dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych, KS/ZP/7/2013, Część B
1) Krótki opis:
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Automatyczne Stacje Dystrybucji Paliwa zlokalizowane na obszarze
infrastruktury kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
09134100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Dostawa oleju napędowego w oparciu o Automatyczne Stacje Dystrybucji Paliwa zlokalizowane na obszarze
infrastruktury kolejowej na:
1) bocznicy kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 5500000.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 8 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Poprzez: Automatyczną Stację Dystrybucji Paliwa - Zamawiający rozumie posadowiony i trwale związany
z gruntem stacjonarny punkt tankowania umożliwiający samodzielne tankowanie paliwa bezpośrednio do
pojazdów o których mowa w pkt. 2.15. przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników przy użyciu
elektronicznych systemów identyfikacyjnych.
Wykonawca w ramach zamówienia zagwarantuje elektroniczny system umożliwiający pełną identyfikację i
rejestrację:
1) osób upoważnionych do tankowania autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
2) Identyfikację tankowanych autobusów szynowych i spalinowych zespołów trakcyjnych,
3) rejestrację ilości tankowanego oleju napędowego,
4) rejestrację miejsca ,daty i godziny tankowania,
5) przesyłanie on-line w/w danych drogą elektroniczną.
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Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania parametrów jakościowych oleju napędowego określonych w
Polskich Normach (w tym norma PN-EN 590+A1:2011) oraz odpowiadających wymaganiom jakościowym dla
paliw ciekłych określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz.1441 ze zm.).
Zaproponowane przez Wykonawcę dokładne miejsca tankowania autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji i zabezpieczenia wskazanych miejsc w celu ustawienia punktów
tankowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie przepisów z zakresu ochrony środowiska i
ochrony przeciwpożarowej.
Koszty posadowienia i utrzymania w sprawności technicznej punktów tankownia ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie wyboru dokładnego miejsca posadowienia
punktu tankowania, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, decyzji, pozwoleń i zezwoleń oraz jego
posadowienie i utrzymywanie w okresie trwania umowy.
Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego do eksploatacji autobusów szynowych i spalinowych
zespołów trakcyjnych:
- dla części B wynosi: 1.200.000,00 litrów (słownie: jeden milion dwieście tysięcy litrów),
Określona ilość oleju napędowego ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do wnoszenia
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Nie zrealizowanie całkowitej ilości dostaw w okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje Zamawiającego
do odbioru niezrealizowanej części dostaw i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do domagania się roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu.
Olej napędowy będzie dostarczany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przez dostawę należy rozumieć dowóz wraz z tankowaniem oleju napędowego do punktów tankowania.
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu silników w autobusach szynowych i spalinowych zespołach
trakcyjnych.
Olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie oraz odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia
biologiczne w zbiornikach, instalacji stacji paliw oraz autobusach szynowych i spalinowych zespołach
trakcyjnych. Olej musi pochodzić z bieżącej produkcji bez dodatków barwiących i komponentów pochodzących
z regeneracji produktów przepracowanych.
Tankowanie oleju napędowego musi odbywać się przy użyciu legalizowanych urządzeń dystrybucyjno pomiarowych, będących własnością Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w czasie ustalonym z Zamawiającym, realizacja takich
dostaw będzie następowała po określeniu przez Zamawiającego terminu z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za paliwo zatankowane w punkcie tankowania.
Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub
poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.
W przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie składania
Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia, bądź rezygnację z
dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie
odszkodowawcze.
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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