
MODYFIKACJIA -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw dla 3 Spółek w Kołobrzegu tj:
Numer części:
1. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

2. Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2,

3. Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg ,

1. Szacunkowe zapotrzebowanie dla 3 części w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. 
wynosi: ON- 5.307.000 litrów, Pb 95 - 2.640.000 litrów

w tym:
• - część nr 1 - MWiK Kołobrzeg - ON = 417.000 litrów/3 lata

• - część nr 2 - Komunikacja Miejska - ON = 4.800.000 litrów/3 lata
- Pb 95 = 2.640.000 litrów/3 lata

• - część nr 3 - MEC Kołobrzeg -ON = 90.000 litrów/3 lata

Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub 
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu paliw- oleju napędowego i benzyny Pb95 
w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt. 2. Wykonawcy w takim przypadku nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o 
zapłatę za niezamówione paliwo.

Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących Polskich Norm:
1) PN-EN 590:2013-12 - dla oleju napędowego
2) PN-EN 228:2013-04 - dla benzyny bezołowiowej Pb95

2.Kod CPV
Dla oleju napędowego 09134200-8
Dla benzyny bezołowiowej 09132100-4



3. Paliwa tzn. olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa Pb95 muszą spełniać wymagania 
jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015r. W sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680). 
Parametry techniczne i chemiczne nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do 
przywołanego rozporządzenia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań 
dotyczących paliw, Wykonawca załączy do oferty „pełną charakterystykę” właściwości 
fizyko - chemicznych ON i Pb95. Pod pojęciem „pełnej charakterystyki” właściwości fizyko
chemicznych oleju napędowego i benzyny Pb95, Zamawiający rozumie informację, 
których zakres będzie co najmniej równy zakresowi informacji wymienionemu we 
wspomnianym wyżej Rozporządzeniu.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Zamawiający wymaga, aby dostarczany przez Wykonawcę olej napędowy był 

odpowiedni do pory roku i panujących warunków temperaturowych.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiających z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy wskazanym podczas 
podpisania umów.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce dostaw, terminy i ilości dostaw:
Wykonawcawca będzie dostarczał paliwo do stacji paliw w:

Cz. Nr 1. MWiK Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.
i Baza TEG w Gościnie.

a) dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni powszednie tj. od poniedziałku 
do piątku, w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia.

b) Przewidywana ilość w zamówieniu jednorazowym dla ON (od 2 tys. litrów do 5 tys. litrów),

Cz. Nr 2. Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Solna 2,

a) do godz. 22:00 tego samego dnia, Jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 10:00 lub 
do godz. 14:00 dnia następnego, jeżeli zamówienie zostało złożone po godz. 10:00.

b) przewidywana ilość w zamówieniu jednorazowym dla ON (od 7 tys. litrów do 18 tys. 
litrów), a dla benzyny Pb 95 (od 3 tys. litrów do 8 tys. litrów).

Cz. Nr 3. MEC Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg ,

a) dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni powszednie tj. od poniedziałku 
do piątku, w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia.

b) Przewidywana ilość w zamówieniu jednorazowym dla ON (od 2 tys. litrów do 5 tys. litrów),



Odbiór paliwa będzie odbywał się w obecności pracownika stacji paliw Zamawiającego oraz 
kierowcy autocysterny. Na podstawie urządzeń pomiarowych:

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

2. urządzenia pomiarowego, wydającego paliwa z autocysterny z aktualną 
legalizacją używanego urządzenia

Na podstawie wydruków ilościowych wydanego paliwa zostanie dokonana czynność przyjęcia 
paliwa.
Każda dostawa kupowanych paliw musi posiadać każdorazowo atest jakościowy producenta 
paliwa wykonany przez akredytowane laboratorium i dowód nalewu paliwa.

6. Zamawiający z każdej dostawy paliw będzie pobierał próbki. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń w dostarczonym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy i pobierania 
próbek:

pracownik stacji paliw Zamawiającego natychmiast wstrzyma rozładunek.
- kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiającego i przedstawiciel Dostawcy 

zamieszcza informację o tym fakcie w protokole pobrania próbek , którego kopię 
przekażą Dostawcy.

- za dostawę zanieczyszczonego paliwa nie zostanie wystawiona faktura VAT.
- w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu , o którym mowa wyżej, 

Wykonawca niespełniające warunków umowy paliwo odbierze od Zamawiającego na 
koszt własny i dostarczy paliwo o właściwych parametrach i we właściwej ilości.

7. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności między parametrami 
dostarczonego paliwa a przedstawionymi Zamawiającemu w ofercie wzorcowymi parametrami 
obowiązującymi dla każdej dostawy, cała dostawa danego paliwa, z której pochodziła zbadana 
próbka zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Dostawcę, a Dostawca zobowiązany będzie do wymiany dostarczonego paliwa w 
ciągu 24 godzin.
11. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona ilość paliw nie odpowiada ilości podanej w 
dokumencie zakupu :

- kierownik lub pracownik stacji paliw Zamawiającego oraz przedstawiciel dostawcy 
określą przyczynę zaistniałej sytuacji i zamieszczą informację o tym fakcie w protokole, 
którego kopię przekażą Dostawcy faksem.

- w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa wyżej, Dostawca 
dostarczy brakującą ilość paliw.

8. Oferowane ceny paliw muszą być odniesione do temperatury referencyjnej + 15 st. C i 
obowiązywać w dniu 17 sierpnia 2020 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do 
porównywalności złożonych ofert. Zmiana cen dostarczanych paliw będzie następować w 
przypadku zmiany ceny benzyny bezołowiowej Pb 95 i zmiany ceny ON, ogłaszanych przez 
PKN Orlen S.A. na oficjalnej stronie internetowej spółki ( ). Zmiana ceny 
(podwyżka, jak i obniżka obowiązującej ceny) będzie następować między ceną obowiązującą 
z dnia otwarcia, a ceną ogłoszoną nową.

www.orlen.pl

9. Forma i okres płatności za dostarczone paliwa : przelew - minimum 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury za zrealizowaną dostawę.
10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. MoJobrzegu
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