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Wysokie Mazowieckie, dn. 22.12.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem
Mazowieckiem zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia sektorowego na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO (nr SEK-2/2021).
Zamawiający informuje, że zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisów
wewnętrznych, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.
1.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
zużywanego do celów opałowych w ilości 300 000 litrów.

2.

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a)

ograniczenia zakresu zamówienia poprzez zmniejszenie ilości nabywanego towaru.
W takim przypadku minimalna ilość zamówienia nie będzie niższa niż 10 000 litrów

b) rozszerzenia zakresu zamówienia poprzez zwiększenie ilości nabywanego towaru. W
takim przypadku maksymalna ilość zamówienia nie będzie wyższa niż 450 000
litrów
3.

Minimalna jednorazowa dostawa to 10 000 litrów.

4.

Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy lekki spełniał warunki jakości
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów
instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016,
poz. 2008). Ponadto wymagane jest, aby każdorazowo przedmiot dostawy spełniał
parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:2011 ,,Przetwory
naftowe - oleje opałowe”, w tym:
1) gęstość w temp. 15 oC – max. 860 kg/m3,
2) wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg,
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3) skład frakcyjny:
a) do 250 oC destyluje – max. 65%(V/V),
b) do 350 oC destyluje – min. 85 % (V/V),
4) lepkość kinematyczna w temp. 20 oC – max. 6,0 mm2/s,
5) temperatura zapłonu – min. 56 oC,
6) temperatura płynięcia – max. –20 oC ,
7) zawartość siarki – max. 0,10 % (m/m),
8) pozostałość po koksowaniu w 10% pozst. dest. – max. 0,30% (m/m)
9) zawartość wody – max. 200 mg/kg,
10) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu – max. 0,01% (m/m).
5.

Dostarczane paliwo opałowe może być charakteryzowane przez normy zakładowe
producenta, ale o parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych
w przywołanej wyżej normie i rozporządzeniu.

6.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego
i złożonym zamówieniem przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane
telefonicznie lub mailem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.
Ilość oraz termin każdorazowej dostawy oleju opałowego lekkiego określana będzie
przez przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy
w terminie nie później niż 24 h od daty zgłoszenia zapotrzebowania, w dni robocze, w
godz. 700 - 1400.

7.

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego lekkiego Zamawiającemu, jego
załadunek, transport na miejsce przeznaczenia, rozładunek oraz niezbędne opłaty i
podatki.

8.

Wykonawca dostarczy zamawiany olej opałowy lekki własnym transportem na swój
koszt i ryzyko.

9.

Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego lekkiego.

10. W przypadku zmiany ilości dostarczanego oleju opałowego lekkiego, w stosunku do
ilości określonych w pkt 1 niniejszego opisu Wykonawcy nie przysługują wobec
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za
dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju
opałowego lekkiego.
11. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego lekkiego będą wskazania zalegalizowanego
licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej opałowy, który określi
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rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa w referencyjnych warunkach +15℃. Dostawy
paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po
dostawie. Należności za faktycznie dostarczone paliwo (według ilości wynikającej z
pomiarów będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej
faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej najwcześniej w dniu dostarczenia paliwa.
12. Zapłata należności za paliwo będzie odbywała się z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których będzie
dostarczane paliwo ze wskazaniem producenta (źródła) paliwa.
15. Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie zamawiającego w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400, w terminie do 24 godzin od
chwili zgłoszenia zamówienia.
16. Zamówienie nie jest podzielone na części.
II.

MIEJSCE REALIZACJI ZMÓWIENIA

Miejscem realizacji zamówienia jest zbiornik Zamawiającego o pojemności 22 000 litrów,
zlokalizowany przy Ciepłowni Miejskiej ul. Długa 53 w Wysokiem Mazowieckiem.
III. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie będzie realizowane w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy do oferty dołączają następujące dokumenty (w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
2. aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie ustawy
z dnia 10.04.2019 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.).

V.

SPOSÓB OLICZENIA CENY
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1. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (także od towarów i usług). Ceny muszą być podane w złotych polskich,
cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
a) od jednostkowej hurtowej ceny netto 1 litra OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO,
podanej jako obowiązująca na dzień 22.12.2021 r. przez Polski Koncern Naftowy Orlen
S.A. (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), odejmuje się kwotę stałego i
niezmiennego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Wyliczoną
w ten sposób kwotę różnicy mnoży się przez podaną przez Zamawiającego ilość oleju
napędowego

przewidywaną

jako

jego

zapotrzebowanie

w

okresie

objętym

zamówieniem. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. - opisane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności
koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem z uwzględnieniem innych
opłat i podatków. Należy podać wartość ogółem brutto.
3. Cena wyliczona na zasadzie pkt 2 ze względu na zmienność cen paliwa będzie ceną
hipotetyczną, a cena sprzedaży będzie mogła zmieniać się w całym okresie
obowiązywania umowy zgodnie z pkt 4.
4.

Jednostkowa cena netto 1 l oleju opałowego lekkiego, dostarczanego w danym dniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę (w okresie obowiązywania umowy) obliczana jest
jako różnica pomiędzy jednostkową ceną hurtową netto paliwa w temperaturze
referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podaną jako obowiązująca w tym dniu przez Polski
Koncern Naftowy Orlen S.A., a kwotą stałego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę
w jego ofercie. Tak wyliczona jednostkowa cena netto sprzedaży powiększana jest o
podatek VAT wg obowiązującej stawki. Jednostkowa cena netto paliwa dostarczanego w
danym dniu obliczona zgodnie z poprzednimi zdaniami obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty celne,
podatki, a także zysk Wykonawcy.

VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 1 (Formularz ofertowy).

2.

Wykonawca wraz z ofertą składa również:
1)

aktualne na dzień składania ofert dokumenty wymienione w pkt IV
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2)

pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę lub dokumenty podpisuje
pełnomocnik

3. Ofertę oraz inne dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020
r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). Zaleca się sporządzenie ww. dokumentów w
formacie danych .pdf.
4. Ofertę oraz inne dokumenty, składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Termin związania ofertą: do 28 01.2022 r.

VII.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w terminie do: 30.12.2021 r. do godziny 10:00 pocztą elektroniczną
na adres: zwkiecwm@ceti.pl

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2021 r. o godz. 11.00.
3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Justyna Płońska tel. 86 275 08 88 wew. 28, 502 646 133

IX.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO” informujemy, że:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, tel. 086 275
08 88, e-mail: zwkiec@ceti.pl;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SEK-2/2021 na
dostawę

oleju

opałowego

lekkiego

prowadzonym

na

podstawie

przepisów

wewnętrznych;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z poważaniem

Zamawiający

_____________________
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

