
ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamowienia sq sukcesywne dostawy paliw dla 3 Spc'xek miejskich w Kohbrzegu tj:Numer czeéci:
1. ,, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. 78-100 Kolobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

2. Komunikacji Miejskiej w KoIobrzegu Sp. z 0.0. ul. Solna 2,

3. Miejska Energetyka Cieplna Koiobrzeg ul. Koflqtaja 3 78-100 Kolobrzeg ,

2. Szacunkowe zapotrzebowanie dla 3 czeéci w okresie ed 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r.wynosi: ON- 5.307.000 litréw, Pb 95 — 2.640.000 litréw
w tym:

o - czeéé nr 1 - MWiK Kolobrzeg — 0N = 417.000 Iitréwl3 Iata

- - czeéé nr 2 — Komunikacja Miejska — ON = 4.800.000 litréwl3 lata
- Pb 95 = 2.640.000 litréwl3 lata

o - czgéé nr 3 — MEC KoIobrzeg -0N = 90.000 litr6wl3 lata

2. Zamawiajacy zastrzega sobie, w zaleZnoéci 0d jego potrzeb, prawo polegajace na zmniejszeniu lubzwiekszeniu iloéci zamawianego w niniejszym postepowaniu paliw— oleju napedowego i benzyny Pb95w stosunku do iloéci szacunkowych paliwa okreélonych w pkt. 2. Wykonawcy w takim przypadku nieprzysmgujq jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajacego, a przede wszystkim roszczenia ozap1ate za niezaméwione paliwo.

3. Paliwa musza speiniaé wymagania jakoéciowe aktualnie obowiazujacych Polskich Norm:1) PN-EN 590:2013-12 - dla oleju napedowego
2) PN-EN 228:2013-04 - dla benzyny bezo1owi0wej Pb95

4. Kod CPV
Dla oleju napedowego 09134200-8
Dla benzyny bezoJowiowej 09132100—4



6. Paliwa tzn. olej napedowy jak i benzyna bezoiowiowa Pb95 muszq speiniaé wymagania
jakoéciowe, okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paidziernika
2015r. W sprawie wymagafi jakosciowych dla paliw ciekiych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680).
Parametry techniczne i chemiczne nie moga byc’: gorsze n]: okreslone w zaiacznikach do
przywoianego rozporzadzenia. Na potwierdzenie speinienia powszych wymagafi
dotyczqcych paliw, Wykonawca zaiqczy do oferty ”pains charakterystyke" wiaéciwosci
fizyko - chemicznych ON i Pb95. Pod pojeciem ,,peinej charakterystyki" wiasciwoéci fizyko-
chemicznych oleju napedowego i benzyny Pb95, Zamawiajacy rozumie informacje,
ktérych zakres bedzie co najmniej réwny zakresowi informacji wymienionemu we
wspomnianym wyZej Rozporzqdzeniu.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Zamawiajacy wymaga, aby dostarczany przez Wykonawce olej napedowy byi

odpowiedni do pory roku i panujacych warunkéw temperaturowych.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé, zgodnoéé z warunkami technicznymi i

jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia.
- Wymagana jest nale2yta starannoéé przy realizacji zobowiqzafi umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczqce wykonywania zamowienia uzgadniane beds} przez

Zamawiajqcych z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy wskazanym podczas
podpisania uméw.

- Okresienie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw fax. oraz innych
ustaler’I niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia.

- Zamawiajacy nie ponosza odpowiedzialnoéci za szkody wyizqdzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

8. Inne:
Dostawca bedzie dostarczai paiiwo do stacji paliw w:

1) MWiK Sp. z 0.0. 78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

i Baza TEG w Goécinie.

2) Komunikacji Miejskiej w Koiobrzegu Sp. z 0.0. ul. Solna 2,

3) MEC Kolobrzeg, ul. Koilataja 3 78-100 Koiobrzeg ,

4) Zamawiajacy wymaga, aby poszczegélne dostawy odbywaiy sie w godzinach od 7.00
do 22.00 w dni powszednie tj. od poniedziaiku do piatku, w terminie nie diqzym niZ
12 godzin od momentu zioienia przez Zamawiajqcego zaméwienia.

5) Zamawiajqcy beda skiadali zaméwienia na dostawe paliwa w dni powszednie w godz.
od 7.00 do 15.00, okoio trzy razy w tygodniu.

6) Przewidywana “0536 w zaméwieniu jednorazowym dla ON (od 7 tys. litréw do 18 tys.
Iitréw), a dla benzyny Pb 95 (ed 3 tys. litréw do 8 tys. litréw).

Odbiér paliwa bedzie odbywai sie w obecnoéci pracownika stacji paliw Zamawiajqcego oraz
kierowcy autocysterny. Na podstawie urzadzefi pomiarowych:

1. monitorowanych przez system kontrolno - pomiarowy poziomu paliw w
zbiornikach ( O.P.W. SiteSentinell), iegalizowany przez Obwodowy Urzqd Miar
w Koszalinie

2. urzadzenia pomiarowego. wydajqcego paliwa z autocystemy z aktualna
legalizac uiywanego urzadzenia



Na podstawie wydrukéw iloéciowych wydanego paliwa zostanie dokonana czynnoéc’: przyjecia
paliwa.
KaZda dostawa kupowanych paliw musi posiadaé kaZdorazowo atest jakoéciowy producenta
paliwa wykonany przez akredytowane laboratorium i dowéd nalewu paliwa.

9. Zamawiajacy z kaZdej dostawy paliw bedzie pobierai prébki. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczer'i w dostarczonym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy i pobierania
prébek:

- pracownik stacji paliw Zamawiajqcego natychmiast wstrzyma roziadunek.
- kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiajqcego i przedstawiciel Dostawcy

zamieszcza informacje o tym fakcie w protokole pobrania prébek , ktérego kopie
przeka Dostawcy.

- za dostawe zanieczyszczonego paliwa nie zostanie wystawiona faktura VAT.
- w terminie 24 godzin od pizekazania kopii protokoiu . o ktérym mowa wyZej,

Wykonawca niespeiniajace warunkéw umowy paliwo odbierze od Zamawiajacego na
koszt wiasny i dostarczy paliwo o wiaéciwych parametrach i we wiaéciwej iloéci.

10. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieznoéci miedzy parametrami
dostarczonego paliwa a przedstawionymi Zamawiajacemu w ofercie wzorcowymi parametrami
obowiazujacymi dla kaZdej dostawy, caia dostawa danego paliwa, z ktérej pochodziia zbadana
prébka zostanie uznana za niezgodnq z zaméwieniem, o czym Zamawiajacy niezwiocznie
zawiadomi Dostawce, a Dostawca zobowiazany bedzie do wymiany dostarczonego paliwa w
ciagu 24 godzin.
11. W przypadku stwierdzenia, 2e dostarczona iloéé paliw nie odpowiada iloéci podanej w
dokumencie zakupu :

- kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiajacego oraz przedstawiciel dostawcy
okreéla przyczyne, zaistniaiej sytuacji i zamieszczq informacje o tym fakcie w protokole,
ktérego kopie. przekaZa Dostawcy faksem.

- w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokoiu, o ktérym mowa wyZej, Dostawca
dostarczy brakujacq iloéé paliw.

11. Oferowane ceny paliw musza byé odniesione do temperatury referencyjnej + 15 st. C i
obowiqzywaé w dniu 17 sierpnia 2020 r. Dzieki temu Zamawiajacy doprowadzi do
poréwnywalnoéci zioZonych ofert. Zmiana cen dostarczanych paliw bedzie nastepowaé w
przypadku zmiany ceny benzyny bezoiowiowej Pb 95 i zmiany ceny ON. ogiaszanych przez
PKN Orlen S.A. na oficjalnej stronie internetowej spéiki (www.0rlen.pl). Zmiana ceny
(podwka, jak i obni2ka obowiazujacej ceny) bedzie nastepowaé miedzy cenq obowiqzujc
z dnia otwarcia, a cena ogioszonq nowq. ‘
12. Forma i okres piatnoéci za dostarczone paliwa : przelew - minimum 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury za zrealizowanq dostawe.
13 Zamawiajacy nie dopuszcza moziiwoéci skiadania ofert czeéciowych



PROJEKT -UMOWA* (dla czeéé nr 1; 2 i 3)

Zawarta w dniu 2020 r. w KoIobrzegu pomiedzy:
* ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” SpéIka z 0.0., 78-100 KoIobrzeg, uI. Artyleryjska 3, wpisana dorejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie, IX WydziaI KrajowegoRejestru Sadowego pod numerem: 0000169262, nr NIP 671-00—12-257, nr REGON 330263149,reprezentowane przez: Prezesa Zarzadu - PaweI Hryciéw
* Komunikacja Miejskq Sp. z 0.0. 2 siedzibq w KoIobrzegu ul. Solna 2, zarejestrowana w SadzieRejonowym w Koszalinie IX WydziaI Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000067516, nrNIP 671-00—11-163, nr REGON 330255687, reprezentowana przez:

* Miejska Energetyke Cieplna Sp. z 0.0., 78-100 KoIobrzeg, ul. KoIIqtaja 3, wpisana rejestruprzedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX WydziaI Krajowego Rejestru Sadowego podnumerem KRS 000173703, nr NIP 671-00—1 1- 275, Nr REGON 330259604, reprezentowanq przez :

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

..................................zwanym dalej Wykonawca.

Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada koncesje na obrét paliwami ciekIymi nr:

Zamawiajacy i Wykonawca oéwiadczaja, 2e do zawarcia niniejszej umowy i zaciqgania przewidzianychw niej zobowiqzafi d0 okreélonych éwiadczefi, nie jest wymagana uchwaIa wspélnikéw, o ktérej mowa wart. 43 i230 KSH.
Strony sq odpowiedzialne wzgledem siebie za prawidIowoéc’: i rzetelnoéé powyzszego oéwiadczenia, orazza ewentualne negatywne skutki dla kaZdej ze stron w tym za szkody, ktére moga powstaé z tego tytq.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacych wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargunieograniczonego zostaje zawarta umowa 0 nastepujqcej treéci:

<51.
1. Zamawiajqcy kupuje, a Wykonawca sprzedaje zgodnie z wybrana oferta stanowiaca zacznik doniniejszej umowy oraz zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia paliwa pIynne:- olej napedowy zgodny 2 PN -EN 590+A1:2017-06 w iloéci ......................... |- benzyna bezoIowiowa Pb 95 zgodna z PN-EN 228+A1:2017-06 w iloéci ..................... I2. PaIiwa bedq dostarczane przez Wykonawce jego transportem i na jego odpowiedzialnoéé dopunktéw dostawy wymienionych w zaIaczniku Nr 1. Prawo wIasnoéci paliwa oraz ryzyko zwiqzane zjego utratq, utratqjego wIaéciwoéci lub zniszczeniem przechodzi na Zamawiajacego w momenciegdy, paliwo dostarczone transportem Wykonawcy przeszIo przez koInierz otu zbiomikéw stacjipaliw Zamawiajqcych.



—l

Wykonawca zobowiqzuje sie dostarczyé Zamawiajqcemu zamowiony asortyment paliwa w dni
powszednie tj. od poniedzia+ku do piqtku
-do godz. 22:00 tego samego dnia, Jeieli zamowienie zostato zIoZone do godz. 10:00 lub
-do godz. 14:00 dnia nastepnego, jeZeli zaméwienie zostato zioZone po godz. 10:00.
Zaméwienia sktadane bedq w dni powszednie tj. od poniedzia1ku do piqtku faksem lub droga
elektronicznq e-mail;. '
Wykonawca zap1aci kare umowna w wysokoéci 5% wartoéci nie zrealizowanego zaméwienia na rzecz
Zamawiajacego, okreélonego zgodnie z pkt. 2, w przypadku gdy nie zostanie dotrzymany termin
dostawy okreélony w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy.
Strony ustalaja 2e dokonanie dostawy zostanie potwierdzone faktura VAT oraz dokumentem nalewu
paliwa wystawiona przez Wykonawce.

§2.
. Wykonawca gwarantuje wysokq jakoéé dostarczanych produktéw potwierdzone; éwiadectwem jakoéci

wystawionym przez producenta o spemieniu norm na kazda dostawe paliwa .
Zamawiajqcy jest zobowiazany dokonaé w momencie dostawy odbioru iloéciowego oraz
jakoéciowego paliw pod wzgledem widocznych zanieczyszczefi.
Zamawiajqcy ma obowiqzek z kaidej dostawy pobraé probki paliw oraz zabezpieczyé je i oznaczyéprzy udziale Wykonawcy jego plombami - wzér protokom prébki przyjetego paliwa - zaL Nr 1 dla ONi 231. nr 2 dla Pb 95.
Zamawiajqcy bedzie przechowywa+ probki paliw z 3—ch kolejnych dostaw.

§3.

. Wszelkie sprawy zwiazane z reklamacja dotyczaca jakoéci lub iloéci paliwa Zamawiajacy bedanatychmiast nszali do Wykonawcy telefonicznie lub faxem. Wykonawca zobowiazuje sie donatychmiastowego sporzadzenia protokotu reklamacji.
Reklamacje dotyczqce iloéci dostarczonych paliw bode; zg1aszane w momencie zakoficzenia dostawyi rozpatrywane w ciqgu 7 dni.
Zamawiajacy oéwiadcza Ze posiada aktualna legalizacje zbiornikéw paliwowych.
Wykonawca po otrzymaniu zg1oszenia o z+ej jakoéci paliwa, zobowiazany jest bezzw1oczniedostarczyé Zamawiajacemu paliwo dobrej jakoéci.
W przypadku wqtpliwej jakoéci paliwa Zamawiajacy po wczeéniejszym powiadomieniu Wykonawcy,zaplombowane pojemniki prébek kieruje do badania laboratoryjnego w jednostce uprawnionej dobadania paliw p1ynnych pod wzgledem jego w+aéciwoéci, powiadamiajac Wykonawca o miejscubadania. Jezeli wynik badania bedzie negatywny za badanie zap+aci Wykonawca, jeZeli pozytywnyZamawiajqcy.
W przypadku udowodnionej z1ej jakoéci paliwa Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiazane zwadliwa jakoécia paliwa oraz wymienia paliwo bedqce w zbiornikach Zamawiajacego na w+aéciwe.W przypadku pozytywnego wyniku badania Zamawiajacy pokryje wszystkie koszty poniesione przezWykonawca zwiqzane z dodatkowymi dostawami paliw wynikajqcymi z realizacji postanowiefi pkt. 2

Ceny za dostawy ustalane beda w sposob nastopujacy:
- Zmiana cen (podwka i obniZka) bedzie nastepowaé o % réZnice miedzy cena obowiazujqca zdnia otwarcia a og1oszona nowa.
- llekroé w mowie méwi site, 0 cenie m3 paliwa oznacza to cene paliwa o temperaturze 15 stopni C.

§4.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ...... ,00 2‘1 netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 %...................... .00 2+ brutto (s1ownie: 21. 00/100).



2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaTa okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia .. . .....08.2020 r.,ktéra stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

3.
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Strony ustalaja cane jednostkowq na dzier'l podpisania umowy (ceny zawarte w ofercie na dziefi 17sierpnia 2020
— Cena netto ON za 1 m3 -...... zi netto + VAT = ....z% brutto
- cena netto Pb 95 za1 m3 - .....z+ netto + VAT z! = ..... z} brutto
Cena danego paliwa w dniu dostawy nie moZe przekroczyé wskainika % obliczonego w dniu otwarciaofert w stosunku do ceny podanej na stronie internetowej PKN Orlen z dnia dostawy tj.:
ON - wspétczynnik % do ceny PKN Orlen =
Pb95 -wsp6tczynnik °/o do ceny PKN Orlen =

§5.
Strony ustalaja, Ze zamata za ka2dorazowq zrealizowanq dostawe paliw przedmiotu umowy zzastrzeZeniem ust 2, bedzie sie odbywaTa jednorazowo fakturq po odbiorze potwierdzonymprotokoTem odbioru podpisanym przez Strony.
Podstawa do dokonania pTatnoéci faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy podpisanyprzez Strony.
Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie platna przelewem wterminie do 21 dni.
Za dzier'l zapTaty wynagrodzenia uwaZa sie dzier’1 obciqnia rachunku bankowego Zamawiajqoego.Za nieterminowa zaMate faktury Wykonawcy przys+uguja odsetki ustawowe.

§6.

Umowa zawarta zostaje na okres 3 (trzech) lat:
Umowa moZe zostaé rozwiqzana bez wypowiedzenia za pisemnym powiadomieniem, wskutek niewywiqzywania sis; z postanowiefi umowy przez ktérakolwiek ze stron umowy, a w szczegélnoéci wprzypadku dostarczania paliwa z+ej jakoéci i nie przestrzegania terminéw platnoéci.
Dopuszcza sie wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu naIeZnym wykonawcy, w przypadku zmiany:1) Stawki podatku od towaréw i usTug,
2) Wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej,ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paz’dziernika 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za prace,
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spdecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoécistawki skTadki na ubezpieczenia spdeczne lub zdrowotne

JeZeli zmiany te beda miaty wpww na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

§7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq byé dokonane za zgoda obu stron i wyraZone na piémie podrygorem niewaZnoéci.
2. Wszelkie zmiany umowy musza byé zgodne ze specyfikac istotnych warunkow zaméwienia.

§8.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



§9.
1.Strony beda dq2y%y do polubownego uregulowania wszystkich kwestii spornych wynikwch przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
2. W przypadku nie moZnoéci polubownego rozwiqzania sporu, strony poddaja sprawe

rozstrzygnieciu rzeczowemu do Maéciwego Sadu dla siedziby Zamawiajacego.

§1 O.

Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednej dla kaidej ze Stron.

Zamawiajqcy Wykonawca



Protokél opisu prébki przyjetego paliwa

7 komisyjnego pobrania prébek Oleiu Napedowego Euro diesel

z autocysterny w dniu ..................................................

Komisja w skhdzie:

01 magazynier—sprzedawca stacj i paliw.

02 .. kierowca autocysterny dostawcy.

Dokonah pobrania Wprost z autocysterny prébek oleju napedowego euro diesel oznaczonych
kodami
CN 2710 19 43, CN 2710 20 11 o jakoéci zgodne z wymaganiami normy PN-EN 590Al:2018-06

Miejsce pobrania:
magazyn—stacja paliw Komunikacja Miejska w Kobbrzegu Sp. z 0.0. ul. Solna 2
Data dostawy. godzina..............................

Numer autocysterny..................................... nr. komory .......................

Rodzaj paliwa zlano do zbiornika nr......................

Iloéé dostarczonego paliwa ........................ L iloéé pobranej prébki ............... L
Prébke zabezpieczono plombq o numerze.............................. niepowtarzalnym.
Paliwo wzrokowo posiada / nie posiada widocznych zanieczyszczefi.*
Prébki zostzfly oplombowane w obecnoéci magazyniera-sprzedawcy stacji paliw (zamawiajqcego)
oraz kierowcy autocysterny (dostawcy) ,a nastepnie zdeponowane w magazynie-zaldadowej stacjipaliw KM w Kofobrzegu Sp. z 0.0.

Podpis czytelny Podpis czytelny

Magazynier-sprzedawca stacji Zamawiajqcegopaliw Kierowca autocysterny
Wykonawcy

*niepotrzebne skreélié



Protokél opisu prébki przyjetego paliwa

Nr......

T komisyjnego pobrania prébek Benzyny Bezolowiowej Pb-95

z autocysterny w dniu

Komisja w skhdzie:

01 magazynier-sprzedawca stacji paliw.

02 kierowca autocysterny dostawcy.

Dokonam pobrania Wprost z autocysterny prébek benzyny bezoiowiowei Pb-95 oznaczonych
kodami CN 2710 12 45 o jakoéci zgodnie wymaganiami normy PN-EN228+A1 =2017-06

Miejsce pobrania:
magazyn-stacja paliw Komunikacja Miejska w Kohbrzegu Sp. z 0.0. ul. Solna 2
Data dostawy godzina .............................
Numer autocysterny..................................... nr. komory ......................
Rodzaj paliwa zlano do zbiornika nr......................
Iloéé dostarczonego paliwa ....................... L iloéé pobranej prébki ................... L
Prébkq zabezpieczono plombq o numerze niepowtarzalnym.
Paliwo wzrokowo posiada / nie posiada widocznych zanieczyszczerfi
Prébki zostafy oplombowane w obecnoéci magazyniera-sprzedawcy stacji paliw [zamawiajqcego]oraz kierowcy autocysterny (dostawcy) ,a nastgpnie zdeponowane w magazynie-zakhdowej stacjipaliw KM w Kofobrzegu Sp. z 0.0.

Podpis czytelny Podpis czytelny

Magazynier-sprzedawca stacjipaliw Zamawiajqcego
Kierowcaautocysterny Wykonawcy

Tniepotrzebne skreélit’:


