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Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 
31 lipca 2025 r. wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego z funkcją zarządzania 
dostawami i tankowaniami w całym okresie obowiązywania umowy oraz należyte wykonanie przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących Dostaw w Okresie 
Gwarancji i Rękojmi – za zapłatą Wynagrodzenia Umownego. 
Łączne szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy dla wszystkich lokalizacji wynosi: 

- 811 000 litrów/rok 

- 3 244 000 litrów w okresie 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2025 r. 

 

W celu realizacji Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiorniki magazynowe wymienione w 

poniższej Tabeli nr 1 (o treści tożsamej z Załącznikiem nr 10 do Umowy). 

 

Miejsca realizacji Dostaw z określeniem podstawowego szacunkowego zapotrzebowania w 

poszczególnych miejscach realizacji dostaw, z opisem aktualnej infrastruktury technicznej (zbiorników 

magazynowych) i wskazaniem stanów minimalnych określa poniższa Tabela nr 1 (o treści tożsamej z 

Załącznikiem nr 10 do Umowy). 

 

Tabela nr 1. 

 
Lp. 

 
Lokalizacja 

/oddział 
Zamawiającego 

Podstawowe 
Szacunkowe 

zapotrzebowanie 
na  ON 

 ( litrów/ rok) 
 

 
Aktualna infrastruktura 

techniczna do obsługi tankowań 

Minimalny stan ON 
w danym zbiorniku  

(w litrach) 

1. Kamień k. 
Długołęki:               
ul. Diamentowa 
55,          55-095 
Mirków: 

 

56 500 
 
 

Zbiorniki bezciśnieniowe   do 

magazynowania materiałów 

ciekłych zapalnych 2X 5000 l. 

Producent: Titan- Eko Typ :BT 

5000 NR. A1270507 

 Typ : :BT 5000 NR.A1050206 

 Rok produkcji 2006  

Czujnik wycieku 

Połączone 1 systemem dystrybucji 

 
 

2000 

2. Rybnik ul. 
Podmiejska 1 
(obszar 
nawęglania 
Elektrowni 
Rybnik) 
                 
 

145 500 
 
 

Zbiornik bezciśnieniowy 
magazynowy naziemny, 
dwuściankowy, z tworzywa 
sztucznego przeznaczony na 
materiały ciekłe zapalne o 
pojemności 5000l 
Producent: Kingspan  

Environmental Sp. z o.o. 

2500 
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Typ :BFM05000DG-000464 , MAC 

5M 

Model: FuelMaster 

Rok produkcji: 2015 

Czujnik wycieku 

3. Kraków – 
składowisko                     
ul. Na Niwach 1  
 

44 000 Zbiornik bezciśnieniowy MAC 

5000L   Nr. Fabryczny    

M2C02240315/M2C06240315/ 

Rok produkcji: 2015 

Czujnik wycieku 

2000 

4. Kraków - 
nawęglanie                    
ul. Ciepłownicza 
1                      

42 000 Zbiornik bezciśnieniowy MAC 
5000L  
 Rok produkcji 2015, nr. fabryczny 
M2C20200315 
Czujnik wycieku 

2000 

5. Gdańsk   
ul. Wiślna 6 
 

238 000 Dzierżawiona podziemna stacja 
paliwowa o pojemności 1 x 
20 000 l 

4000 

6. Gdynia 
ul. Pucka 118  
 

32 500 Dzierżawiona podziemna stacja 
paliwowa o pojemności 2 x 
10 000 l  
docelowo: Zbiornik plastikowy o 
pojemności 1x 5 000 l 

2000 

7.  Rybnik- zaplecze 
technologiczne 
ul. Podmiejska 
119  

200 000 
 
 
   

Zbiornik bezciśnieniowy   do 

magazynowania materiałów 

ciekłych zapalnych 5000 L 

Producent: Eko-systemy sp.z.o.o 

Typ: Eko Fuel Tank 5000l 

NR.1/04/11/11 

Czujnik wycieku 

2000 

8. Wrocław                                
ul. Kleczkowska 
52 
 

35 500 Zbiornik bezciśnieniowy do 

magazynowania materiałów 

ciekłych zapalnych 2500 l 

Zbiornik  Tango OIL 2500L 

Producent ADI Krzysztof Dwórznik 

 NR.seryjny:25230518ZW 

Rok produkcji 2018 

Czujnik wycieku 

1000 

9. Siechnice                            
ul. Fabryczna 22 
 

17 000 Zbiornik o pojemności 1x 2 500 l 
Zbiornik bezciśnieniowy do 

magazynowania materiałów 

ciekłych zapalnych 2500 l 

Zbiornik  Tango OIL 2500L 

1000 
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Producent ADI Krzysztof Dwórznik            

NR.seryjny:25230518ZW 

 Rok produkcji 2018 

Czujnik wycieku 

 

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało wg. formuły: ilość oleju 
napędowego w litrach po zaokrągleniu do pełnego litra w temperaturze referencyjnej 15 stopni 
Celcjusza, pomnożona przez aktualną cenę jednego litra oleju napędowego Ekodiesel (wyliczonej z ceny 
hurtowej jednego metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel ogłaszanej przez PKN Orlen) z dnia 
pobrania oleju napędowego ze zbiornika magazynowego Zamawiającego do zbiornika pojazdu/maszyny 
(zatankowania), pomniejszona o stały upust/powiększona o stała marżę w całym okresie obowiązywania 
umowy.  
 
W szczególności faktury VAT za dostarczony olej napędowy będą wystawiane w cyklu 10-dniowym 

(każdego 10-go, 20-go i ostatniego dnia miesiąca), za zrealizowane i odebrane Dostawy w danym 

miesiącu kalendarzowym na podstawie danych o ilości litrów pobranego oleju napędowego do 

zbiorników maszyn Zamawiającego (zatankowanego), generowanych z systemu automatycznego 

poboru paliwa, wg. ceny z dnia zatankowania maszyn Zamawiającego, a nie dnia dostawy do zbiorników, 

dla każdego zbiornika magazynowego z osobna. 

3. Wykonawca  gwarantuje ciągłość dostaw oleju napędowego zgodnie z wykazem lokalizacji - oddziałów 
Zamawiającego w ilościach zapewniającej ciągłość działalności Zamawiającego. 

4. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - Oferta powinna zawierać kalkulację ceny obejmującą:  

a) stałą marżę/stały upust na cenie hurtowej 1 litra oleju napędowego z odpowiednim użyciem znaków 
(+) lub (-) oraz cena 1 litra oleju napędowego z uwzględnieniem stałej marży/stałego upustu , 

b) cenę netto za miesięczny abonament za działanie systemu (w zł/miesiąc) w okresie 01.08.2021 r do 
31.07.2025 r. 

c) cenę jednostkową oraz cenę łączną za 11 dodatkowych czyszczeń zbiorników (ilość szacowana), 
d) cenę jednostkową oraz cenę łączną za 345 kart identyfikacyjnych pojazdu/kierowcy/operatora (ilość 

szacowana). 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju napędowego,  w 
zależności od potrzeb Zamawiającego oraz sezonowości produkcji (działalności) Zamawiającego, pod 
warunkiem, że ostateczna łączna wartość Wynagrodzenia Umownego nie przekroczy Szacunkowego 
maksymalnego Wynagrodzenia Umownego, określonego w ust. 4.1. Umowy. 
 
Ostateczna łączna wartość Wynagrodzenia Umownego zostanie określona jako suma wynagrodzenia za 

poszczególne pozycje zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego Dostaw. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na Dostawy  wskazane w SWZ stanowi wyłącznie ilości orientacyjne i ich 

niewykorzystanie nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień oraz nie 

powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania Dostawy lub 

niewykorzystania kwoty Szacunkowego maksymalnego Wynagrodzenia Umownego, określonego w ust. 

4.1. Umowy. 

6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem  zamówienia:   
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6.1. realizacja Dostaw zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem; 

6.2. wystawienie i dostarczenie wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem 
w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw wymaganymi 
prawem świadectwami (certyfikatami); 

6.3. zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy; 

6.4. przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów, w tym m.in.:  

- stosownej koncesji. 

- deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania na 
terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

- atestów; 

- DTR maszyn i urządzeń; 

- kart gwarancyjnych; 

- certyfikatów, itd. jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia; 

6.5. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Spółek Grupy Kapitałowej PGE przy 
realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej 
umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca.  

6.6. Wykonawca zobowiązuje się, iż postanowienie dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Spółek 
Grupy Kapitałowej PGE, o którym mowa w ust. 6.5. powyżej, zostanie wprowadzony również do 
umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami lub innymi osobami trzecimi. 

6.7. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Zamawiającego i dostarczenia 
Zamawiającemu następujących Zabezpieczeń:  

- Gwarancji Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% ceny ofertowej netto. 

6.8. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach zgodnych z przepisami 
prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie. W okresie roku kalendarzowego, ze 
względu na polskie warunki klimatyczne, Wykonawca zapewni w odpowiednich porach roku 
dostawy oleju napędowego odpowiedniej jakości, zgodnie z przepisami regulującymi sezonowe 
parametry oleju napędowego 

6.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb 
Zamawiającego na olej napędowy stanowiący przedmiot zamówienia, przy utrzymaniu poziomów 
minimalnych określonych w tabeli w pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, kolumna „Minimalny stan 
paliwa w danym zbiorniku (w litrach), Określony minimalny stan paliwa stanowi dolną granicę, 
poniżej której Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w czasie do 24 godzin. 

6.10. Do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy 
dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności kopię świadectwa jakości. 

6.11. Podczas każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany będzie podczas napełniania zbiornika Zamawiającego do poboru w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za zbiornik) próbki paliwa do 
samoplombującego pojemnika o pojemności min. 1 litra i przekazania tej próbki przedstawicielowi 
Zamawiającego (osobie odpowiedzialnej za zbiornik) oraz sporządzenia  stosownego Protokołu 
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Pobrania  Próbek, podpisanego następnie przez wymienione powyżej osoby obecne przy pobieraniu 
próbek. Pojemniki każdorazowo zostaną dostarczone przez Wykonawcę i stanowić będą jego koszt. 

6.12. Podczas kolejnej dostawy po upływie okresu 30 dni od poboru próbek,  Wykonawca zobowiązany 
będzie do odbioru próbek starszych niż 30 dni, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji, gdy próbka 
stanowić będzie materiał dowodowy. Zwrot zostanie potwierdzony odpowiednią adnotacją na 
Protokole, o którym mowa w pkt. 6.11. powyżej, przez osobę zdającą oraz odbierającą próbkę. 

6.13. Podczas całego okresu przechowywania próbek, stanowią one własność Wykonawcy i koszty z nimi 
związane nie stanowią podstawy do obciążenia Zamawiającego. 

6.14. Wykonawca na własny koszt przed pierwszą dostawą oleju napędowego  dokona czyszczenia 
wszystkich zbiorników Zamawiającego w sposób niezakłócający ciągłości działalności 
Zamawiającego, za wyjątkiem zbiornika w lokalizacji Gdynia (fabrycznie nowy zbiornik, który 
zostanie napełniony po raz pierwszy 01.08.2021 r.), z zastrzeżeniem, iż wytwórcą i właścicielem 
powstałych w wyniku czyszczenia zbiorników odpadów jest Wykonawca, który równocześnie na 
własny koszt odpowiada za ich usunięcie z terenu Zamawiającego i utylizację zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

6.15. Na pisemne zlecenie Zamawiającego, Wykonawca dokona dodatkowego, poza wymienionym w 
punkcie 6.14. powyżej czyszczenia zbiornika wskazanego przez Zamawiającego za cenę jednostkową 
czyszczenia zbiornika, w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania zlecenia, z zastrzeżeniem, iż 
wytwórcą i właścicielem powstałych w wyniku czyszczenia zbiornika odpadów jest Wykonawca, 
który równocześnie na własny koszt odpowiada za jego usunięcie z terenu Zamawiającego i 
utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

6.16. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, 
spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1069 z późn. zm.) i aktów wykonawczych 
do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym 
realizowane będą dostawy oleju napędowego, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia 
pomiarowe mierzące ilość zrzutu oleju napędowego do zbiornika magazynowego  Zamawiającego. 
W sytuacjach awaryjnych skutkujących brakiem możliwości tankowania zbiorników maszyn za 
pośrednictwem dystrybutorów zabudowanych na zbiornikach magazynowych Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości tankowania maszyn bezpośrednio z 
autocysterny lub innego zbiornika Wykonawcy, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 
normami i przepisami prawa. 

6.17. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego, poprzez 
załadowanie (zrzut) dostarczonego oleju napędowego do zbiornika spełniającego warunki określone  
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U. nr 113, poz. 1211 z późn. zm.) w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych palnych - 
na terenie siedziby Zamawiającego za pomocą cysterny wyposażonej w dystrybutor z pompą lub 
tankowań paliwa bezpośrednio do urządzeń i maszyn.  

6.18. Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia środowiska powstałe z jego winy na terenie zakładów 
Grupy PGE w trakcie dostawy i tankowania oleju napędowego do zbiorników magazynowych 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż dotyczy to również sytuacji opisanych w pkt 6.17. powyżej. 
Wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznie zneutralizować zanieczyszczenie środowiska 
własnymi siłami i na własny koszt.  
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6.19. Wykonawca będzie odpowiadał za ewentualne szkody w czasie tankowania i transportu na terenie 
Grupy PGE dotyczące przypadku zanieczyszczenia środowiska. Zamawiający bezpośrednio po takim 
zdarzeniu zgłosi do Wykonawcy zdarzenie dotyczące odpowiedzialności wynikającej z  pkt 6.18. 

6.20. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia skutków zanieczyszczenia 
środowiska opisanych  w pkt 6.18.   Zamawiający będzie miał prawo bez konieczności uzyskania 
zgody sądu zatrudnić zewnętrzne specjalistyczne jednostki do neutralizacji takiego zanieczyszczenia 
środowiska i obciążyć Wykonawcę kosztami takiej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zwrot 
tych kosztów nastąpi w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6.21. W przypadku stwierdzenia na podstawie zleconego badania jakości przez niezależne akredytowane 
laboratorium, niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ust. 5.1.11 Umowy, 
Wykonawca na swój koszt usunie całość oleju napędowego niespełniającego wymogów 
jakościowych ze zbiornika magazynowego Zamawiającego objętego badaniem i uzupełni  w sposób 
niezakłócający działalności Zamawiającego o analogiczną ilość oleju napędowego spełniającego 
wymogi jakościowe, z zastrzeżeniem ust. 13.1.5. Umowy. 

7. Sposób realizacji dostaw:  
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb 

Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, przy utrzymaniu poziomów 
minimalnych określonych w Tabeli nr 1. kolumna „Minimalny stan ON w danym zbiorniku (w 
litrach)”, Określony minimalny stan paliwa stanowi dolna granicę, poniżej której Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji dostawy w czasie do 24 godzin. 

7.2. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub 
dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 
11 maja 2001r. prawo o miarach ( tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 376 ) i aktów wykonawczych do 
ustawy w zakresie auto cystern ( pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym 
realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe 
mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego, 

7.3. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez załadowanie 
dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 18.09.2001r.   ( Dz.U. nr 113, poz. 1211  z późn. zm.) na terenie siedziby 
Zamawiającego za pomocą cysterny wyposażonej  w dystrybutor z pompą lub tankowań paliwa 
bezpośrednio do urządzeń i maszyn.  

7.4. Dostawy oleju napędowego mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. od 6.00 – 14.00 w dni 
robocze lub w nagłych wypadkach w terminach ustalonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa oleju napędowego powinna odbyć się w pierwszym dniu 
obowiązywania umowy, tj. 01.08.2021 r. 

7.5. Dostawca jest zobowiązany za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomić Zamawiającego o 
planowanej dostawie paliwa najpóźniej 1 dzień roboczy wcześniej. 

7.6. W sytuacjach awaryjnych skutkujących brakiem możliwości tankowania zbiorników maszyn za 
pośrednictwem dystrybutorów zabudowanych na zbiornikach Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia możliwości tankowania maszyn bezpośrednio z cysterny 
Wykonawcy, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

8. Dostarczenie systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego.  

System współpracować powinien ze wszystkimi zbiornikami magazynowymi  Zamawiającego i w razie 

potrzeby Wykonawca dokona niezbędnych modyfikacji zbiorników bądź urządzeń dystrybucyjnych 

celem ich dostosowania do współpracy z dostarczonym systemem Wykonawcy.  
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Istniejący stan przewiduje funkcjonowanie 9 punktów nalewowych (łącznie 11 zbiorników), które będą 

użytkowane wyłącznie przez PGE Ekoserwis S.A. Jego zadaniem będzie przyjmowanie oleju napędowego 

z autocystern do zbiorników magazynowych, magazynowanie paliw i ich wydawanie poprzez 

dystrybutory do zbiorników pojazdów samochodowych oraz maszyn 

8.1. Zakres wymagań technicznych w zakresie systemu bezobsługowego: 
 

8.1.1. System będzie współpracował ze zbiornikami magazynowymi Zamawiającego. 

8.1.2. System będzie przystosowany do pracy w każdych warunkach pogodowych  

8.1.3. System  będzie  posiadał  własne,  bezprzewodowe,  niezależne  od  Zamawiającego  źródło  transmisji danych 
oraz zasilania awaryjnego (UPS), które będzie w razie zaniku głównego zasilania podtrzymywać napięcie przez czas 
niezbędny do przesłania danych o ostatnim tankowaniu. 

8.1.4. W ramach systemu udostępniony program z dostępem do danych o tankowaniach. Dostęp do programu 
poprzez dowolną przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie poprzez komputer, telefon, smartfon czy 
tablet bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, a dostęp do niego będzie zabezpieczony 
certyfikatem szyfrowania. 

8.1.5. System  będzie  posiadał  co  najmniej  2- stopniowe  zabezpieczenie  przed  poborem  paliwa  przez osoby 
nieupoważnione, z imienną identyfikacją kierowcy/operatora i pojazdu/maszyny. 

8.1.6. System będzie umożliwiał odtwarzanie historii tankowań pojazdów lub maszyn z identyfikacją tankujących 
(tankowanie, przerwa w tankowaniu) 

8.1.7. System będzie umożliwiał odtwarzanie historii dostaw do poszczególnych zbiorników magazynowych 
Zamawiającego oraz dokonywanie bilansowania zbiorników magazynowych. 

 8.1.8. System będzie umożliwiał wykrywanie przerw w tankowaniach dłuższych niż 1 sekunda (następujących po 
sobie tankowań wykonywanych przez 1 kierowcę) 

8.1.9. System będzie automatycznie przeliczał załadunki i wydania z temp. rzeczywistej do temp. referencyjnej 
+15 C i odwrotnie. 

8.1.10. System  będzie  informował  on-line  o  stanie  paliwa  znajdującego  się  w  zbiorniku  w  programie  oraz 
wskaźniku urządzenia dystrybucyjnego. 

8.1.11. System będzie umożliwiał pobieranie oleju napędowego do zbiorników pojazdów/maszyn 24 godziny na 
dobę / 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku. 

 
 
 

8.1.12. Wykonawca zapewni Serwis Techniczny oraz informatyczny dostępny 24 h na dobę  7 dni w tygodniu przez 
365 dni w roku. 

8.1.13. System  będzie  na  bieżąco,  bezpłatnie  i  bez udziału  Zamawiającego  uzupełniany (aktualizowany)  o  
najnowsze oprogramowanie. 

8.1.14. System  bezpośrednio  po  zatankowaniu  paliwa,  przekaże  pełną  informację  o  danym  poborze  do 
programu o którym mowa w pkt. 8.1.4. powyżej oraz 8.2 poniżej. 

 
8.2. Wymagania dotyczące programu obsługującego system: 

 



 

 

9 
 

8.2.1.W celu zalogowania się do programu obsługującego system, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
indywidualny i niepowtarzalny login identyfikujący Zamawiającego oraz hasło startowe z wymuszeniem jego 
zmiany. Od tego momentu system winien pracować zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. 

8.2.2. Program   umożliwi dokonanie   pełnej   analizy   rozliczeniowej   on-line   pobranego   przez   Zamawiającego   
oleju napędowego ze zbiorników wg: 

- dat, 
- kierowców/operatorów, 
- pojazdów/maszyn, 
- zużycia  paliwa  wg  norm  paliwowych  pobranego  do  baków  pojazdów  i  maszyn  przez upoważnione 
osoby (w formie liczbowej oraz na wykresie) 
- zbiorników, 
- rodzaju tankowania, 

 
wraz z przekazywaną na bieżąco lub dostępną on-line informacją o nieprawidłowościach podczas procesu 
tankowania przez kierowców/operatorów Zamawiającego. 

8.2.3. Program będzie umożliwiał nadanie operatorom systemu różnych poziomów uprawnień/dostępu. 

8.2.4. Program będzie umożliwiał Zamawiającemu: 
- dodawanie (wprowadzanie) tankowań zewnętrznych (poza systemem bezobsługowego poboru oleju 

napędowego, ze zbiorników innych niż zbiorniki magazynowe Zamawiającego) np. na stacji paliw, 
- edycję (korygowanie) w zależności od poziomu uprawnień błędnie wpisanych stanów licznika z ciągłą 

informacją w programie iż ta czynność została wykonana, 

8.2.5. Program będzie generował Zamawiającemu graficzne statystyki dotyczące, pobrań paliwa wg: 
- tankowań kierowców/operatorów, 
- tankowań pojazdów/maszyn, 
- tankowań sumarycznych dla danego zbiornika magazynowego. 
 

8.2.6. Program  będzie  umożliwiał  Zamawiającemu  tworzenie  grup  pojazdów  i kierowców, oraz tworzenie 
raportów i analiz wg: 

- grup pojazdów/maszyn, 
- grup kierowców/operatorów, 
- wybranych kierowców/operatorów i pojazdów/maszyn. 

8.2.7. Program zapewni eksport wszystkich raportów, analiz, statystyk, zestawień do plików o formatach: 
- xls., 
- pdf., 

oraz umożliwi bezpośrednie drukowanie z programu 

8.2.8. Program zapewni Zamawiającemu informację on-line o:  
- tankowniach  
- zużyciu oleju napędowego przez pojazdy, 
- przepałach pojazdów (zużyciu ponad ustalone normy), 
- oszczędnościach pojazdów (zużyciu poniżej ustalonych norm), 

 
 8.3. Wymagania dotyczące rozliczania paliwa 
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8.3.1. Naliczanie ceny w momencie pobrania paliwa wg stałej formuły cenowej opisanej w pkt 2. 
powyżej. 

8.3.2. Możliwość wywołania skutku finansowego dopiero po pobraniu paliwa ze zbiorników 
magazynowych do baków pojazdów/maszyn - faktury VAT za dostarczony olej napędowy będą 
wystawiane w cyklu dziesięciodniowym, za zrealizowane i odebrane Dostawy w danym miesiącu 
kalendarzowym. 

8.3.3. Wygenerowanie załącznika do każdej faktury VAT obejmującego zestawienie ilościowo-
wartościowe tankowań w podziale na tankowane pojazdy/maszyny (lista pojedynczych tankowań 
z podaniem: pojazdu/maszyny, rodzaju paliwa, zatankowanej ilości litrów, ceny netto, kwoty i 
stawki vat, ceny brutto, daty tankowania, wartości netto/vat/brutto).  

8.3.4. Dane opisane w pkt 8.3.1. – 8.3.3.  muszą być generowane w sposób ciągły i nieprzerwany licząc 
od dnia pierwszego tankowania. 

8.3.5. Ze względu na podjęcie realizacji umowy z określoną ilością oleju napędowego w zbiornikach 
magazynowych, pochodzącą z wcześniejszych dostaw, pierwsze rozliczenie nastąpi po 
wytankowaniu tych ilości. Ilości oleju napędowego znajdujące się w poszczególnych zbiornikach w 
dniu rozpoczęcie dostaw zostaną wpisane do Protokołów Początkowych sporządzonego osobno 
dla każdego zbiornika magazynowego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Podobnie, Ilości oleju napędowego znajdujące się w poszczególnych zbiornikach magazynowych 
w dniu zakończenia dostaw zostaną wpisane do Protokołów Końcowych. Protokoły Początkowe 
oraz Protokoły Końcowe będą stanowić podstawę do rozliczenia końcowego Umowy w przypadku 
konieczności dokonania rozliczenia Umowy metodą arytmetyczną. 

8.3.6. Celem realizacji zapisów pkt 8.3.5. powyżej z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, w tym 
ograniczeń związanych z niemożliwością wytankowania paliwa ze zbiorników magazynowych do 
zbiorników pojazdów/maszyn do zera, Wykonawca w dniu rozpoczęcia dostaw przejmie zbiorniki 
zatankowane do pełna, podobnie w dniu zakończenia dostaw przekaże zbiorniki magazynowe 
zatankowane do pełna.  

9. Współdziałanie Stron 

Do koordynacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wyznaczeni zostali ze strony Zamawiającego: 

9.1. w zakresie  bieżącej koordynacji, nadzoru nad wykonaniem Umowy i rozwiązywania bieżących 

problemów oraz okresowych badań jakości oleju napędowego i bieżącego nadzoru nad działaniem 

systemu automatycznego poboru oleju napędowego: Artur Hajduk  tel.: 501 022 215, e-mail: 

Artur.Hajduk@gkpge.pl  

9.2. w zakresie wszelkich spraw związanych z poszczególnymi zbiornikami magazynowymi 
Zamawiającego: 

 

 
Lp. 

 
Lokalizacja /oddział Zamawiającego 

Osoba odpowiedzialna za dany zbiornik 
magazynowy Zamawiającego  
 

1. Kamień k. Długołęki: ul. Diamentowa 55,          
55-095 Mirków,: 

 

Marian Czerner 

Tel.  e-mail 
Zastępca: Waldemar Gołuchowski 

Tel. E-mail: 
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2. Rybnik ul. Podmiejska 1 (obszar nawęglania 
Elektrowni Rybnik 
                 
 

Mariusz Garstka 
Tel. E-mail: 

Zastępca: Marek Kocik 
Tel. E-mail: 

3. Kraków – składowisko, ul. Na Niwach 1  
 

Jan Lempart  
Tel. E-mail: 

Zastępca: Waldemar Cieślak 
Tel. E-mail: 

 

4. Kraków – nawęglanie, ul. Ciepłownicza 1                     Jan Lempart 

Tel. E-mail: 
Zastępca: Waldemar Cieślak 

Tel. E-mail: 
 

5. Gdańsk, ul. Wiślna 6 
 

Piotr Niżygorocki 

Tel. E-mail: 
Zastępca: Tomasz Babiński 

Tel. E-mail: 
 

6. Gdynia, ul. Pucka 118  
 

Piotr Niżygorocki 

Tel. E-mail: 
Zastępca: Marek Łoboda 

Tel. E-mail: 
 

7.  Rybnik- zaplecze technologiczne 
ul. Podmiejska 119 A 

 

Marian Czerner 

Tel. E-mail: 
Zastępca: Zdzisław Szewczyk 

Tel. E-mail: 
  

8. Wrocław, ul. Kleczkowska 52 
 

Kierownik NUZ 
Tel. E-mail: 
Zastępca: Łukasz Kuliczkowski 
Tel. E-mail: 

 

9. Siechnice, ul. Fabryczna 22 
 

Kierownik NUZ 

Tel. E-mail: 
Zastępca: Łukasz Kuliczkowski 
Tel. E-mail: 

 

 
 

 

 

 

 


