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Rybnik, 07.12.2021

Regulamin postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia
dotyczącego dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu ZOWER
w 2022 roku

I. Informacje ogólne dla Zainteresowanego ubiegającego się o udzielenie zamówienia
1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
postępowania podstawowego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie,
zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się postanowienia zamieszczone w Procedurze
Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zwanej dalej „Procedurą” ( oba dokumenty
dostępne na stronie https://www.gkpge.pl/bip/przetargi ), z uwzględnieniem Kodeksu
Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie
https://www.gkpge.pl/compliance.
2. Zamawiający:
„ZOWER” sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75
44 – 207 Rybnik
3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa zbiorników oraz oleju napędowego do Zakładu ZOWER w roku 2022
4. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotowego zamówienia planowana jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r., po podpisaniu umowy.
5. Miejsce dostawy towaru i czas pracy zakładu:
Zakład Odzysku Węgla (dalej: ZOW), ul. Furgoła 159, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na
zwałowisku kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko. Odbiór towaru w godz. 6.00 – 15.00
6. Planowana ilość zamawianego towaru:
od 20 000 do 40 000 litrów miesięcznie.
II.

Warunki udziału w postępowaniu:
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1.

2.
3.

4.
5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zainteresowani, którzy spełniają łącznie poniższe
warunki:
Podmiot gospodarczy profesjonalnie zajmujący się działalnością w zakresie handlu paliwami
(np. spółka prawa handlowego / osoba fizyczna prowadząca działalność) dysponującą
odpowiednim doświadczeniem i potencjałem do świadczenia usługi, tzn. Zainteresowani,
którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali usługi
analogiczne do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł.
Posiadają środki transportu odpowiednie do realizacji dostaw.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. Zainteresowani, którzy potwierdzą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, na wartość nie niższą
niż 300.000 zł.
Zainteresowany akceptuje zasady poruszania się po terenie zakładu i całego zwałowiska
(około 130 ha) oraz zasady BHP obowiązujące w ZOW (do wglądu).
Zainteresowany złoży ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji
Zainteresowanego, w której zostaną zawarte następujące informacje:
- dokładnie określony przedmiot oferty zgodnie z warunkami zamówienia dotyczącego
dostawy oleju napędowego, opisanego w niniejszym Regulaminie,
- proponowane ceny paliw,
- określenie terminu związania ofertą jako 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od
17.12.2021 r.

III. Zakres rzeczowy :
• Zamówienie obejmuje: dostawę dwóch zbiorników o pojemności łącznej 10.000 litrów, z
zainstalowanym systemem kontroli poziomu paliwa, nalewakiem i pompą paliwa.
• dostawę paliwa do tychże zbiorników zainstalowanych na terenie Zakładu Odzysku Węgla
ZOWER w planowanej ilości od 20.000 do 40.000 litrów miesięcznie. Dostawa dokonywana
będzie przez Wykonawcę przy użyciu specjalistycznego pojazdu samochodowego w ilości
maksymalnej do 10.000 litrów, w terminach zapewniającym ciągłość tankowania przez
Zamawiającego. Zainteresowany będzie na bieżąco kontrolował poziom paliwa w zbiornikach
i realizował dostawy od poniedziałku do piątku lub po wcześniejszym uzgodnieniu także w
soboty.
• Każdorazowa dostawa zostanie zaawizowana Zamawiającemu z 24 godzinnym
wyprzedzeniem.
• w okresie zimowym, w przypadku niskich temperatur, Zamawiający może zlecić dostawy
oleju napędowego arktycznego.
• Zamawiający zastrzega zmianę częstotliwości, jak i ilości dostarczanego paliwa w zależności
od jego bieżących potrzeb. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, według
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
• Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. 2015 r., poz. 1680) oraz aktualne normy dla oleju napędowego: PN-EN 590.
W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy
Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm.
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IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
a)

b)
c)

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
sporządzonym na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w układzie podanym w tym
formularzu umożliwiającym porównanie ofert, na podstawie cen hurtowych paliw
opublikowanych przez PKN ORLEN na stronie internetowej www.orlen.pl i
obowiązujących w dniu ogłoszenia postępowania, tj. 07.12.2021r.
Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym powinny być wyrażone w PLN
(złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena Oferty zawarta w formularzu ofertowym zamówienia winna uwzględniać wszelkie
nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi
integralną część SIWZ.

2. Warunki płatności: 30 dni od daty dostawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wyklucza podwykonawców.
V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Zainteresowany winien dostarczyć w celu
potwierdzenia spełniania warunków

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Zainteresowany nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Zainteresowany nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
d) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych usług, w zakresie dostaw
paliw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie
mniejszej niż 2 mln zł, potwierdzonych referencjami.
e) W zakresie dysponowania odpowiednimi środkami transportowym do przewozu paliwa,
własnymi lub użytkowanych na podstawie umów leasingowych lub umów najmu.
f) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) lub równoważne
uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem
napędowym ON).
g) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do
wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami
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ustawy Prawo energetyczne, lub równoważne uprawnienia obejmujące zakresem minimum
paliwa będące przedmiotem zamówienia.
VI.

Wszystkie przedkładane przez Zainteresowanych dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej zgodnie z
zasadami reprezentacji.

VII.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:
ZOWER Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik
oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:
„Oferta przetargowa: „Dostawa oleju napędowego do Zakładu Zower w 2022 r.” w
nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2021 r. do godz. 14.00
VIII. Wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców/Dostawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN
2. Wadium może być złożone w następujących formach:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać na rachunek bankowy Zower Sp. z o.o.
prowadzony przez bank PEKAO S.A. nr rachunku 88 1240 6292 1111 0010 8706 0361
4. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
5. Wadium musi zostać wniesione w terminie do jednego dnia przed terminem składania ofert,
tj. do 20.12.2021 r.
- na rachunku bankowym Zamawiającego w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,
- w formie oryginalnych dokumentów w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podmiejskiej 75, 44-207
Rybnik w godz. 7.00 – 15.00 , w przypadku pozostałych form.
- przesyłką pocztową na adres Zamawiającego, ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik (decyduje data
wpływu dokumentów)
6. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
7. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony a jego oferta
zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego
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oferta została wybrana za najkorzystniejszą. W tym przypadku Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium zwraca się w tej samej formie, w której zostało wniesione. Wadium wniesione w
formie pieniężnej Zamawiający zwróci w tej samej wysokości jak kwota wniesiona,
niepowiększonej o odsetki bankowe.
10. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium w przypadku gdy:
a) Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w postępowaniu.
b) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) Wykonawca wycofał ofertę po terminie składania ofert.
VII.

Procedura wyboru ofert

1. Ocena ofert pod względem formalno-prawnym:
- sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji, o której mowa w pkt V niniejszego
Regulaminu,
- sprawdzenie, czy dokumentacja o której mowa w pkt V niniejszego Regulaminu, sporządzona
została przez uprawnione do tego podmioty oraz w odpowiednim terminie,
- sprawdzenie, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane elementy, m.in. dokładne
określenie przedmiotu zamówienia, zgodne z warunkami zamówienia, opisanymi w
niniejszym Regulaminie,
- sprawdzenie, czy dokumentacja, o której mowa w pkt V niniejszego Regulaminu oraz oferty
zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby,
- sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie wskazanym w pkt V niniejszego
Regulaminu.
2. Ocena ofert spełniających kryteria formalno-prawne
- ocena ofert pod względem merytorycznym;
- ocena warunków cenowych oferowanych przez podmioty uczestniczące w postępowaniu.
3. Wybór oferenta - kryterium wyboru:
100 % cena oleju napędowego - upust w odniesieniu do ceny PKN ORLEN z dnia ogłoszenia
przetargu. W cenę należy wkalkulować wszelkie koszty , w tym koszt dzierżawy zbiorników.
VIII. Rozstrzygnięcie (do 27.12.2021 r.)
1. Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zostanie
powiadomiony o tym drogą elektroniczną w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
2. Zamawiający i Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zawrą
umowę w przedmiocie określonym w pkt. I niniejszego Regulaminu. Umowa zostanie zawarta
w terminie do 31.12.2021 r.
IX.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Zainteresowanymi oraz wskazanie osób
uprawionych odnośnie warunków postępowania.
1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Zainteresowani
przekazują w formie pisemnej (e-mailem lub faxem).
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2. Zamawiający zastrzega prawo anulowania postępowania bez podania przyczyny,
o czym powiadomi on każdego z Zainteresowanych na danym etapie postępowania drogą
elektroniczną.
3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej email:
zower@zower.pl lub za pomocą faxu 32-433-07-24.
4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu z Zainteresowanymi są:
- Grzegorz Nowakowski tel. 511-020-924
- Krzysztof Krakowski tel. 502-147-839.
X.
Pozostałe postanowienia
1. Postępowanie objęte niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Podmiot biorący udział w postępowaniu ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty
przygotowania oferty i udziału w tym postępowaniu.
4. Koszty wynikające z zawarcia umowy w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego
Regulaminu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa
Wykonawca.
5. Tekst Regulaminu dostępny jest również bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.
XI.

Oświadczenia

Składając ofertę Zainteresowany oświadcza, że:
1. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych
Spółek GK PGE oraz Dobrych praktyk zakupowych,
2. W przypadku wyboru oferty Zainteresowanego, Zainteresowany zapewnia, że w swojej
działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień wyżej wymienionych dokumentów,
3. dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub
osoby, przy pomocy których będzie realizowana umowa, przestrzegali postanowień wyżej
wymienionych dokumentów.
XII.

Załączniki

1. Wzór umowy.
2. Formularz ofertowy.
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