
Nysa, dnia 26 marca 2020 r.  
 
 
 
Nr zamówienia MZK/P/02/2020  
 
 

 

Z A P R O S Z E N I E 

 do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju napędowego 

 do kontenerowej stacji paliw 

 Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 

 
 

(zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 t.j.), dalej 
„Pzp” – nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 
 

 
1. Zamawiający 

 

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. 
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 8.705.000,00 zł,  

posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000 
adres strony internetowej: www.mzk.nysa.pl 

e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl 
Godz. urzędowania 7 00  -  15 00 

 
2. Przedmiot  zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 

szacunkowej ok 407 000 litrów w okresie 12 miesięcy, do autobusów komunikacji miejskiej 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., o  parametrach, zależnie od okresów 

oznaczonych jako letni, przejściowy i zimowy dla krajowych warunków klimatycznych, nie gorszych 

niż określonych w PN-EN 590+A1:2017-06 oraz zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w 

załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 

2. W przypadku zmiany przepisów określonych w ust 1. oferowany olej musi być zgodny z tymi 

przepisami. 

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 09134100-8. 
4. Wielkość jednorazowej dostawy wynosi ok. 7000-10000 l. 

5. Olej napędowy powinien być dostarczany do naziemnego zbiornika Zamawiającego w zależności od 
temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letni oznaczenie - B, przejściowy oznaczenie - D oraz 

zimowy - F. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał 

dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra 
(CFPP) nie wyższej niż (-25°C) 

6. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 
7. Dostawy powinny odbywać się w dni robocze,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:00 do 
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14:00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innych godzin dostawy oleju napędowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości oleju napędowego niż to określono 

w opisie przedmiotu zamówienia i umowie lub całkowitej rezygnacji z dokonywania zakupów z 
powodu zmian okoliczności tj. ograniczenia przez Organizatora zakresu usług świadczonych przez 

Zamawiającego lub całkowitego wypowiedzenia umowy na świadczenie usług w zakresie 
komunikacji miejskiej, których nie można było wcześniej przewidzieć i na które Zamawiający nie miał 

wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

9. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze 
zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie 

dokonywany rozładunek oleju napędowego.  
10. Zamawiający nie posiada koncesji na obrót paliwami i nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi ani w 

kraju ani za zagranicą. 

11. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany wyłącznie na własne potrzeby Zamawiającego. 
12. Przy każdej dostawie Wykonawca będzie posiadał świadectwo jakości paliwa potwierdzające 

zgodność z PN-EN 590+A1:2017-06 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 (Dz.U.2015 poz.1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  i na żądanie 

przekaże je Zamawiającemu.  

13. Przy każdej dostawie Zamawiający może pobrać próbę i kontrpróbę dostarczonego oleju 

napędowego w ilości do 5 litrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 

2009r w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych Tekst jednolity z dn. 

05.08.2014 (Dz.U. 2014 poz. 1035). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli w 

akredytowanym laboratorium jakości pobranej próbki oleju napędowego. Dostawa zostanie uznana 

za nieodpowiedniej jakości jeśli wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium 

wykażą niezgodność parametrów z wymogami aktualnej normy PN-EN 590 i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst 

jednolity: Dz. U. z Dz.U.2015.1680 z późniejszymi zmianami). 

14. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę oleju napędowego nieodpowiedniej jakości Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania dostawy oleju napędowego spełniającego normy określone w ust 1 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypompowania i przekazania do utylizacji nie spełniającego 

norm o których mowa w ust 1 oleju napędowego oraz wykonania oczyszczenia zbiornika na koszt 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca pokrywa koszty spowodowane użytkowaniem pojazdów na niewłaściwym paliwie oraz 

pokrywa koszty badania pobranej próbki paliwa. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości 

oleju napędowego Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Miejsce realizacji dostaw: 

1. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa, stacja kontenerowa. 
2. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać olej napędowy własnym transportem, na własny koszt  do 

siedziby zamawiającego. 

3. Dostawa każdej partii oleju napędowego będzie realizowana na podstawie zgłoszenia takiej potrzeby 
telefonicznie, faxem lub e-mailem, w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od daty powiadomienia. 

4. Wykonawca wraz z dostawą przekazuje Zamawiającemu wydruk z urządzenia wydającego paliwo. 
Urządzenie musi posiadać ważną legalizację. 

5. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo jakości potwierdzające 
zgodność dostarczonego oleju napędowego z aktualną normą PN-EN 590+A1:2017-06 i na żądanie 

przekazać je Zamawiającemu. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie przyjęciem 

dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw.  
 

4. Opis przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  



2. Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy  w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli 

oferta   i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta należy 
dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.  

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 

4. Cenę oferty należy podać cyfrowo, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na: 

7. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa 
8. oznakowane następująco: “Oferta – dostawa oleju napędowego“  i opatrzone nazwą i 

dokładnym adresem oferenta. 

 
5. Warunki  wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie. 

 
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy  spełniają następujące warunki: 

1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami  ustawowymi 

2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia 

4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

5. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptują je bez zastrzeżeń. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu, 

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

 

2) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

 

a.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi 

posiadać i przedłożyć ważną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 
działalności gospodarczej zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi objętymi zamówieniem. Wykonawca składający ofertę musi posiadać postanowienie 

odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, stanowiącej zabezpieczenie 
zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa 

w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
((Dz.U.2016.710 t.j., ze zm.) w wysokości co najmniej 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) oraz 

znajdować się w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, 
publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://kaucja-

gwarancyjna.mofnet.gov.pl. Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie, to co najmniej jeden z 
nich musi znajdować się na w/w liście. Brak Wykonawcy w wykazie zaufanych dostawców 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona. Kwota gwarancji musi być 
nie mniejsza niż 2 000 000,00 PLN (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

– Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).  

 
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający, nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 



 

a. zdolności technicznej lub zawodowej 

 

a)  w zakresie Wykonawcy 

Zamawiający, nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 
 

b) w zakresie osób 

Zamawiający, nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 
 

7. Warunkami szczegółowymi wymaganymi od oferentów jest przedłożenie następujących 

dokumentów: 
 

Oferta powinna zawierać:  

1) dokument sporządzony wg wzoru określonego w: Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.  
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o 

ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania 
uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.  

3) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej lub sprzedaż towarów objętej 
zamówieniem 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
6) Oświadczenie o wpisaniu na listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa 

w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, 
publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://kaucja-

gwarancyjna.mofnet.gov.pl. 
Dokumenty wyszczególnione w pkt 1 i 2 należy złożyć w formie oryginałów, dokumenty wyszczególnione w 
pkt 4, 5 i 6 w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania 

oferty z dopiskiem  “za zgodność z oryginałem“. 
 

8. Termin realizacji zamówienia  
 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

9. Kryteria oceny oferty 

 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: 

     cena   -      100% 
100 punktów otrzyma oferta, która zaproponuje najniższą cenę dla teoretycznego zamówienia w dniu  27 

marca 2020 r. Cena ustalona będzie na podstawie ceny hurtowej producenta PKN ORLEN obowiązującej w 
wyżej wyznaczonym dniu. 

 

Cena zostanie wyliczona przez oferenta zgodnie z „Formularzem ofertowym” załączonym do niniejszego 
zaproszenia. Cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

Prowizja nie ulega  zmianie przez okres ważności umowy. 
 

10. Termin i miejsce składania ofert 

 
Oferty należy składać do dnia 8 kwietnia 2020 roku do godziny 1000 w sekretariacie Miejskiego Zakładu 



Komunikacji w Nysie Sp. z o.o ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanów dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną na 
adres e:mail:  organizacyjny@mzk.nysa.pl 

11. Tryb udzielania wyjaśnień 
 

Oferent może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Pytania w formie 

pisemnej należy kierować na adres e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl. 
 

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Stanisław Kolasa tel. kom. 
731 926 985.         

                              

12. Otwarcie  ofert 
 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 1015 w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

13.   Klauzula RODO. 

1) Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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, w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że: 

 

a. administratorem danych osobowych osoby fizycznej¹ składającej ofertę jest Miejski Zakład 

Komunikacji w Nysie sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Piłsudskiego 59, 

 

b. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Łukasz Pawlików, e-mail: 

przewozy@mzk.nysa.pl,  tel. 77 433 01 71 

 

c. dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie, znak 

sprawy: PN/2/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 

d. odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę, będą osoby lub podmioty 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 t.j), dalej „Pzp” 

 
e. dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 

f. obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio 

dotyczących osoby fizycznej 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, 

 

g. dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 

h. osoba fizyczna składająca ofertę posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

własnych  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

fizyczna składająca ofertę uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 

i. osobie fizycznej składającej ofertę nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

2) 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. 

 

3) 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. 

 
 

                  

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

2) Projekt umowy – załącznik nr 2.  


