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Piotrków Trybunalski, 20 grudnia 2017 r. 
 
ZNAK SPRAWY: ZP/10/2017 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 
PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.  

ZAPRASZA  DO SKŁADANIA OFERT NA: 
 

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN 
BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH 

 PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych                              
w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego w ilości 115 000 litrów                               
oraz benzyny bezołowiowej E-95 w ilości 8 140 litrów, przeznaczonych do środków 
transportu, maszyn budowlanych, urządzeń stacjonarnych i przenośnych Piotrkowskich 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                
2. Prognozowana do sprzedaży ilość paliw ma charakter orientacyjny, służący do 
porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliw 
w podanych ilościach. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie                               
z tytułu niedokonania przez Zamawiającego zakupu przewidywanej w niniejszej umowie 
ilości paliw. 
3. Tankowanie paliwa będzie odbywać się na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb 
Zamawiającego, do zbiorników paliwa samochodów, maszyn budowlanych, urządzeń 
stacjonarnych i przenośnych, wykorzystywanych przez pracowników PWiK Sp. z o.o. 
Upoważniony pracownik może tankować również do pojemników na paliwo o pojemności 
od 5 l do 200 l.  
4. Stacja musi posiadać dobry dojazd umożliwiający tankowanie  ciężarowych, 
specjalnych samochodów   Zamawiającego, np. o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton. 
5. Wykonawca na swojej stacji paliw musi posiadać monitoring z możliwością 
odtworzenia wstecz. 
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy zbiorcze zestawienie upoważnionych pracowników                                        
PWiK Sp. z o.o., do pobierania paliwa ze stacji paliw Wykonawcy. 
7. Wykonawca otrzyma wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego z podaniem 
marki i numeru rejestracyjnego. Wykaz pojazdów będzie aktualizowany na bieżąco, nie 
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później niż w ciągu 2 dni roboczych od zmian w wykazie tj. skreślenie pojazdu z wykazu lub dopisanie 
nowego. 
8. Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wykaz i godziny  
otwarcia stacji benzynowych na terenie  miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Polski, w których 
Zamawiający będzie miał prawo realizować tankowanie paliwa. 
9. Oferowane paliwa muszą spełniać normy przewidziane dla paliw, a w szczególności normy zawarte     
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09-10-2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów                          
i świadectw jakościowych na każde żądanie Zamawiającego. 
10. Do każdej faktury Wykonawca dołączy certyfikat jakości paliwa. 
11. Tankowanie paliwa będzie odbywać się na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb 
Zamawiającego, do zbiorników paliwa samochodów, maszyn budowlanych, urządzeń stacjonarnych                       
i przenośnych, wykorzystywanych przez pracowników PWiK Sp. z o.o. Upoważniony pracownik może 
tankować również do pojemników na paliwo o pojemności od 5 l do 200 l.  
12. Wykonawca otrzyma wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego z podaniem marki                             
i numeru rejestracyjnego. Wykaz pojazdów będzie aktualizowany na bieżąco, nie później, niż w ciągu                    
2 dni roboczych od zmian w wykazie tj. skreślenie pojazdu z wykazu lub dopisanie nowego. 
13. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa                              
w  uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami 
badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. 
14. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane 
z naprawą samochodów. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
1. Wykonawca zobowiązany jest do  wniesienia wadium w wysokości  10 000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych).  
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

 
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:  

            Nr r-ku: 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 
 
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na: 
„SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN 
BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW                               
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”. 
 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                     
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                     
(j.t. Dz.U.  z 2016 r., poz. 359). 

  
UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii 
dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie 
załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 
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3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania                         
udzielenie zamówienia.   
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy SKŁADAĆ w: 

nazwa instytucji:  PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:        PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                      UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

w terminie do dnia  28-12-2017 r. do godziny 09:00. 
     

 2.  Oferty zostaną OTWARTE w: 
nazwa instytucji:    PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:          PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                        UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w terminie do dnia 28-12-2017 r. o godz. 09:30.  
 
 


