ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONYWANIA USŁUG POBORU PRÓBEK PALIW

I ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej też UOKiK)
00-950 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 1

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach
gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r,
poz. 1928 z póżn. zm.).
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuścił składanie ofert w zakresie
jednej, jak też dwóch części pod warunkiem spełniania przez Wykonawcę warunków
dla poszczególnych części zamówienia.
Minimalna szacunkowa ilość próbek, która ewentualnie zostanie zlecona do pobrania
wynosi około 8 próbek. Natomiast przewidywana, szacunkowa, maksymalna ilość próbek,
która może zostać zalecona do pobrania wynosi około 28 próbek. W poszczególnych
rejonach przewidywane do pobrania ilości próbek wynoszą:


Dla Części I (rejon północ): minimum 5 próbek, maksymalnie 18 próbek;



Dla Części II (rejon południe): minimum 3 próbki, maksymalnie 10 próbek.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki świadczenia usługi zawarte w

Istotnych

postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 2.
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2018 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
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IV WARUNKI UCZESTNICTWA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
2) niezależności od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw;
3) lokalizacji siedziby przedsiębiorcy lub jego oddziału albo innej placówki, z której
dojeżdżać będą pracownicy wykonujący usługi poboru próbek.
2. Warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 1) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:


wykaże się dysponowaniem niezbędnym potencjałem kadrowym do realizacji
zamówienia, czyli pracownikami przygotowanymi do realizacji zadań w zakresie
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (z dużych zbiorników
stacjonarnych i zbiorników o różnych punktach poboru), gazu skroplonego (LPG)
(z różnych miejsc jego magazynowania) – co najmniej jeden zespół (minimum 1
pracownik) gotowy do poboru próbek każdego wyznaczonego dnia;



złoży oświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników, odbyte
szkolenie BHP i posiadane uprawnienie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie
potwierdzające, że jego pracownicy posiadają odpowiednie wyposażenie w środki
ochrony indywidualnej niezbędne do wykonania wyżej wymienionych czynności,
zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich polskich normach wymienionych
w przepisach prawa obowiązujących w dniu pobierania próbek paliw;



złoży oświadczenie potwierdzające, że dysponuje wyposażeniem technicznym do
pobierania

próbek

paliw

ciekłych

i

biopaliw

ciekłych

z

dużych

zbiorników

stacjonarnych paliw u producentów i w hurtowniach paliw (ze zbiorników o różnych
punktach poboru i różnych średnicach otworów) oraz gazu skroplonego (LPG)
z rozlewni gazu (z różnych miejsc jego magazynowania – posiadają, odpowiednie
końcówki), próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie normami wynikającymi z aktualnych w dniu
pobierania próbek przepisów prawa; elementy połączeniowe (linie przesyłowe) do
poboru gazu skroplonego (LPG) muszą być kompatybilne z posiadanymi przez UOKiK
próbnikami do poboru próbek tego paliwa (produkcji firmy INKOM Instruments).
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3. Warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 2) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca
złoży oświadczenie potwierdzające, iż jest podmiotem niezależnym od przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
wprowadzania do obrotu paliw oraz przedstawi dowody, potwierdzające jego
niezależność podmiotową.
4. Warunek wymieniony w pkt 1 ppkt3) zostanie spełniony, jeżeli siedziba przedsiębiorcy
lub jego oddziału będzie znajdować się na terenie jednego z województw:
• dla części I (rejon północ): kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie,
mazowieckie,

podlaskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

wielkopolskie,

zachodniopomorskie;
• dla części II (rejon południe): dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie,
małopolskie,

mazowieckie,

opolskie,

podkarpackie,

śląskie,

świętokrzyskie,

wielkopolskie.

V CENA OFERTY/WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze zbiorczej za usługi wykonane
w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Ceny jednostkowe brutto za poszczególne próbki muszą obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatków, podatek od towarów
i usług (VAT) oraz inne opłaty.
3. Maksymalna Cena oferty Cmax służy wyłącznie porównaniu ofert w kryterium ceny.
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy Zamawiający określił
w istotnych postanowieniach umowy.
4. Ceny, o których mowa wyżej musi być wyrażona brutto w złotych polskich.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6. Formularz ofertowo-cenowy do wypełnienia przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego omyłki rachunkowej w ofercie
Wykonawcy Zamawiający dokona stosownych poprawek przyjmując, iż prawidłowo
podane

zostały

ceny

jednostkowe

za

jednostkę

rozliczeniową

i

uwzględni

konsekwencje rachunkowe poprawki.

3

VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zawierający
1.

Cenę jednostkową za wykonanie jednej usługi poboru próbki paliwa(dla Części I i/lub
Części II);

2.

Cenę jednostkową za 1 kilometr(dla Części I i/lub Części II);

3.

Miejsce z którego będą wyjeżdżali pracownicy Wykonawcy do poboru próbek(dla Części
I i/lub Części II);

4.

Pełną nazwę Wykonawcy;

5.

Adres siedziby Wykonawcy.

oraz
Wymagane dokumenty tj.:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w Warunkach
Uczestnictwa pkt IV, w tym:
- oświadczenie o niezależności od przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu
paliw, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3;
- oświadczenie o dysponowaniu osobami przygotowanymi do realizacji zadań
w zakresie pobierania próbek, o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem
technicznym

do

wykonywanych

przewidzianych

w

umowie

czynności

oraz

niezbędnym do tego wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej pracowników,
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.

VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę

należy

składać

w

formie

elektronicznej

na

adres

email:

zamówienia@uokik.gov.pl lub osobiście w kancelarii UOKiK, pok. 1.6 (CKS) w siedzibie
Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie do
dnia 21 lutego 2018 r. do godziny 12.00.
Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila
zwrotnego na adres nadawcy.
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W przypadku składania oferty osobiście w siedzibie UOKiK należy ją umieścić w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem „OFERTA: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCEWYKONYWANIA
POBORU PRÓBEK PALIW”.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty, która została złożona drogą mailową lub
faksową, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy do złożenia
w formie oryginału oświadczeń o niezależności od przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do
obrotu paliw o dysponowaniu odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym.
W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się z następującymi
osobami:
Artur Krówka tel. 22 55-60-312 lub Renata Wiśniewska (22) 55-60-214.

VIII WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są kryteria:
-

cena (X) – 95%

-

doświadczenie w zakresie poboru próbek paliw (D) – 5%

Kryterium Cena oferty (X) - 95% (waga kryterium)
W ramach kryterium cena oferty ocena ofert będzie dokonywana według następującej
zasady: do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena ofertyzostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród
cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do
oceny i spełniają warunki określone w zaproszeniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje
się Cenę jednostkową podaną w Formularzu Cenowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X =

----------------------- x 95 (waga kryterium)

Cb
X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena jednostkowa brutto za pobór jednej próbki paliwa
Cb – najwyższa cena bruttoza pobór jednej próbki paliwa
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Kryterium w zakresie poboru próbek paliw (D) - 5% (waga kryterium)
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty za doświadczenie w zakresie
poboru próbek paliw w hurcie. Liczy się ilość próbek paliw pobrana w roku 2017, przy czym
minimalna punktowana liczba pobranych wynosi 50 sztuk.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowo-cenowy, według następujących zasad:
-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie – mniej niż 50 szt. – 0 pkt.

-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie – minimum 50 szt. jednak mniej niż 55
szt. – 1 pkt.

-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie – minimum 55 szt. jednak mniej niż 60 –
2 pkt.

-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie – minimum 60 szt. jednak mniej niż 65 –
3 pkt.

-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie – minimum 65 szt. jednak mniej niż 70 –
4 pkt.

-

liczba próbek paliw pobranych w hurcie –70 szt. lub więcej – 5 pkt.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S= X + D
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów i będzie spełniał wszystkie
warunki określone w Zapytaniu ofertowym zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się odrębnie w zakresie Części I i II
zamówienia.

IX ZAPISY KOŃCOWE
1.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu
wykonawcy poszczególnej części zamówienia.

2.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez
podania przyczyn. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot
poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
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IX ZAŁĄCZNIKI
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy
 Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy
 Załącznik Nr 3 – oświadczenie o niezależności wykonawcy
 Załącznik Nr 4– oświadczenie o spełnianiu warunków

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:
Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłychu producentów
i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach gazu oraz próbek tych
paliw z cystern samochodowych i kolejowych oraz w miarę potrzeb próbek
niezidentyfikowanych produktów naftowych w ramach systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r, poz.
1928 z póżn. zm.)
oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
I Część zamówienia (Rejon północ)
Cena jednostkowa brutto (Cjed.pobór ) za wykonanie jednej usługi poboru próbki paliwa:
………………………………………………… zł
(słownie:
...................................................................................................................
......)
Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr *: …………………………………………… zł
(słownie:
...................................................................................................................
......)
* Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami transportu wyłącznie w przypadku, gdy
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie nastąpi pobór próbek paliw(zgodnie
z zapisami zawartymi w załączniku Nr 2 do umowy).
Miejsce z którego będą wyjeżdżali pracownicy Wykonawcy do poboru próbek (dla Części I) :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
II Część zamówienia (Rejon południe)
Cena jednostkowa brutto (Cjed.pobór ) za wykonanie jednej usługi poboru próbki paliwa:
………………………………………………… zł
(słownie:
...................................................................................................................
......)
Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr *: …………………………………………… zł
(słownie:
...................................................................................................................
......)
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* Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami transportu wyłącznie w przypadku, gdy
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie nastąpi pobór próbek paliw(zgodnie
z zapisami zawartymi w załączniku Nr 2 do umowy).
Miejsce z którego będą wyjeżdżali pracownicy Wykonawcy do poboru próbek (dla Części II):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………
Oświadczamy, iż w 2017 r. wykonaliśmy usługę poboru w hurcie ……. próbek paliw.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podpisać na warunkach określonych
w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, iż termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub
osoby – osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
W dniu …………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym
NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:
…………………………………. - Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………… z siedzibą przy …………………………., wpisanym do ………………………….,
posiadającym NIP ……………, REGON …………….. o kapitale zakładowym: …………. zł, o składzie
zarządu: ………………………,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i dotyczy Części … zamówienia
(Rejon …..)
§2
1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę poboru próbek paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG)
w rozlewniach gazu, próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych, oraz w
miarę potrzeb - próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na podstawie
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1928 ze zm.), zgodnie z zakresem i na warunkach wynikających z
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy oraz ofertą
Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

2

Przez próbkę paliwa rozumie się próbkę podstawową i kontrolną. Próbka paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) może być pobierana do kilku pojemników
lub próbników, w zależności od zakresu badań. Również w takim przypadku należy
rozumieć to jako pobór jednej próbki paliwa.

3

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wymienione w ust. 1 usługi pobierania próbek
paliw z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących w dniu kontroli oraz przez
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

4

Siedziba lub oddział Wykonawcy, z którego będzie następował dojazd pracowników
Wykonawcy wykonujących usługę poboru próbek znajduje się w województwie
……………………………………., adres: …………………………………………………...
§3

1.
2.

O terminie poboru próbek i miejscu spotkania Zamawiający będzie powiadamiał
Wykonawcę z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest stawić się w terminie i w miejscu wskazanym przez
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Zamawiającego, wraz z niezbędnym wyposażeniem do poboru próbek paliw.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać co najmniej: termin poboru
próbki, miejsce spotkania, rodzaj pobieranego paliwa i przypuszczalną ilość próbek.
4. Pobór próbek paliw odbywa się przy udziale inspektora wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej, zwanego w dalszej części umowy Inspektorem.
5. Po pobraniu próbek paliw sporządzany jest protokół potwierdzający liczbę pobranych
próbek oraz poprawność poboru.
6. Pobieranie próbek paliw może odbywać się w godzinach: od 8:00 do 16:00, a po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu także w innych godzinach.
7. Korzystając z usług Podwykonawców Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia
zgodnie z wymogami zaproszenia cenowego i umowy, w tym również z zachowaniem
wymogu realizacji poboru próbek paliw przez podmioty niezależne od przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
wprowadzania do obrotu paliw.
8. Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania sytuacji w dziedzinie normalizacji
i przepisów prawa oraz dostosowywania wyposażenia do poboru paliw oraz środków
ochrony indywidualnej pracowników Wykonawcy, jak również ich kwalifikacji do
aktualnych wymagań adekwatnie do zmian w tych przepisach i w zbiorze Polskich Norm,
dotyczących poboru próbek paliw, a także środków ochrony indywidualnej;
w przypadku podzlecania usług poboru Wykonawca będzie monitorował Podwykonawców
w zakresie ich aktualizacji.
9. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania pracowników na specjalistyczne szkolenie
BHP wymagane przez wewnątrzzakładowe procedury BHP kontrolowanego przedsiębiorcy.
10. W przypadku, gdy z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy nie nastąpił pobór
próbek paliw, Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów transportu, wyliczony na podstawie
ceny jednostkowej za 1 kilometr określonej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik
Nr 1 do umowy. W przypadku, gdy plany poboru próbek przewidywać będą kontrolę
większej ilości podmiotów i zdarzą się sytuacje, w których, z różnych przyczyn nie
będzie możliwe pobranie próbek paliw, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot
kosztów przejazdu na podstawie przejechanych kilometrów licząc od miejsca wyjazdu
(laboratorium, miejsce poboru próbek) do ostatniego miejsca poboru próbek, gdzie
próbki nie pobrano.
11. Ilość przejechanych kilometrów wyliczana jest z założeniem, iż punktem wyjazdu jest
miejsce określone w § 2 ust. 4 umowy, a punktem końcowym miejsce poboru próbek
paliw, z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 i zapisów zawartych w Załączniku Nr 2.
12. W przypadku określonym w ust. 10 inspektor sporządza protokół zawierający minimum
informację o braku dokonania czynności poboru próbek oraz miejsce poboru próbek
paliw.
§4
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości przekazanych sobie
wzajemnie w związku z realizacją usług będących przedmiotem tej umowy, dotyczących
w szczególności spraw finansowych, rynkowych, inwestycyjnych, produkcyjnych oraz
rozwojowych istotnych z punktu widzenia żywotnych interesów Stron umowy, o ile nie stoi to
w sprzeczności z zapisami umowy i nie służy należytemu jej wykonaniu.
3.

§5
1

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
określonego w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 10 umowy, obliczone w oparciu o ceny jednostkowe
określone w ofercie Wykonawcy nie może przekroczyć – 30 750,00 zł brutto (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt 0/100) dla Części I (Rejon północ),
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12 300,00 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy trzysta 0/100) dla Części II (Rejon
południe)
2

3

4

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku,
gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 2
ust. 1 oraz § 3 ust. 10 umowy, będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego, o którym
mowa w ust. 1.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym usług
będących przedmiotem zamówienia w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 1 nastąpi na
podstawie faktury częściowej, wystawianej każdorazowo do 7 dnia następnego miesiąca
kalendarzowego.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie rozliczenie zbiorcze wykonanych
usług poboru próbek paliw (Załącznik Nr 1 do faktury), rozliczenie zbiorcze ewentualnych
kosztów usług transportowych, w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 3 ust. 10
(Załącznik Nr 2 do faktury). Rozliczenia zbiorcze mają być obligatoryjnie załączone do
każdej faktury częściowej. Wzór rozliczenia zbiorczego wykonanych usług poboru próbek
paliw stanowi Załącznik Nr 5 do umowy. Wzór rozliczenia zbiorczego usług transportowych
stanowi Załącznik Nr 6 do umowy.

5

Należność za wykonane usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy po
przekazaniu faktury częściowej i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6

Zamawiający posiada NIP PL 526-10-09-497 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia
faktury bez swojego podpisu.

1

2

3

4

§6
Wykonawca, w przypadku utraty statusu podmiotu niezależnego od przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
wprowadzania do obrotu paliw jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym
Zamawiającego. Zaistnienie takich okoliczności stanowi podstawę do wypowiedzenia
umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku utraty przez podwykonawcę statusu podmiotu niezależnego od
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą Wykonawca jest zobowiązany
poinformować o tym Zamawiającego i zapewnić innego podwykonawcę spełniającego te
wymagania.
Nierealizowanie przez Wykonawcę zapisów § 3 ust. 8 umowy prowadzące do niemożności
wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa stanowi podstawę do wypowiedzenia
umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7

1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z powodu okoliczności leżących wyłącznie po jego stronie.
3 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5% szacunkowego
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wynagrodzenia za wykonanie usług poboru próbek paliw (według cen jednostkowych
z oferty) w przypadku, jeśli wykonanie tych usług było niemożliwe z powodów leżących po
stronie Wykonawcy.
4 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5% szacunkowego
wynagrodzenia za wykonanie usług poboru próbek paliw (według cen jednostkowych
z oferty) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych usług z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5 Zastrzeżone kary umowne nie ograniczają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron
odszkodowania uzupełniającego.
6 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.
§8
1

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r., lub do
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w zależności od tego,
które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2

W przypadku, jeżeli w terminie wskazanym w ust. 1 nie zostanie wyczerpane maksymalne
wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 termin obowiązywania umowy może ulec
wydłużeniu.

3

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.

4

Każda ze stron umów ma możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z 2 miesięcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§9

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności:
1

Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.);

2

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze
zm.);

3

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2016 r, poz. 1928 z póź. zm.);

4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.
1579).
§ 10

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1 Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy;
2 Załącznik Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;
3 Załącznik Nr 3 – wzór protokołu odbioru usługi;
4 Załącznik Nr 4 – adresy, numery faksów i adresy e-mail Wojewódzkich Inspektoratów IH
oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
5 Załącznik Nr 5 – wzór rozliczenia zbiorczego za pobór próbek paliw;
6 Załącznik Nr 6 – wzór rozliczenia zbiorczego za usługi transportowe.
§ 11
1. Za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego odpowiada:
…………………………………………………………………………………………
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2. Za realizację wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy odpowiada:
………………………………………………………………………………………….
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.
§ 13
Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 2 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach gazu
oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r, poz.
1728 ze zm.).
Pobór próbek paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG), a także
- w miarę potrzeb - próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych, powinien być
wykonywany zgodnie z postanowieniami:
a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928),
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1035),
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 279).
Ponadto pobór próbek paliw musi być wykonywany zgodnie z metodyką określoną
w polskich normach:

PN-EN ISO 3170 Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek

PN-EN ISO 4257 Skroplone gazy węglowodorowe. Metoda pobierania próbek

PN-A-79527 Produkty i półprodukty spirytusowe. Pobieranie próbek
wymienionych w rozporządzeniach w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych oraz próbek gazu skroplonego (LPG) obowiązujących w dniu pobrania
próbek.
Pobór próbek paliw odbywa się w obecności Inspektora Inspekcji Handlowej, który sporządza
protokół pobrania próbek. Wykonawca będzie powiadamiany o terminie poboru próbek
i miejscu spotkania z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.
Szacunkowa ilość próbek paliw, które Zamawiający planuje zlecić do pobrania do 31 grudnia
2018 r. wynosi:
 dla Części I (rejon północ): minimum 5 próbek, maksymalnie 18 próbek;
 dla Części II (rejon południe): minimum 3 próbek, maksymalnie 10 próbek.
Przez próbkę paliwa rozumie się próbkę podstawową i kontrolną. Próbka paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) może być pobierana do kilku pojemników lub
próbników, w zależności od zakresu badań. Również w takim przypadku należy rozumieć to
jako pobór jednej próbki paliwa.
Siedziba przedsiębiorcy lub jego oddziału lub innej placówki, z którego dojeżdżać będą
pracownicy wykonujący usługi poboru próbek powinna znajdować się na terytorium jednego z
województw:
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dla części I (rejon północ): kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie,
mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie;



dla części II (rejon południe): dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie,
małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie.

Usługi poboru próbek paliw muszą być realizowane przez osoby przygotowane do realizacji
zadań w zakresie pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (z dużych zbiorników
stacjonarnych), gazu skroplonego (LPG) (z różnych miejsc jego magazynowania) oraz próbek
tych paliw z cystern kolejowych i samochodowych. Zamawiający wyklucza możliwość zlecenia
usług poboru próbek firmie nie posiadającej własnego – na stałe zatrudnionego personelu.
Wykonawca wskazuje w ofercie miejsce, z którego będą wyjeżdżali pracownicy Wykonawcy
do poboru.
W trakcie prowadzonych działań kontrolnych może zdarzyć się sytuacja, w której, z różnych
przyczyn, nie będzie możliwe pobranie próbek paliw. W takim przypadku Wykonawcy
przysługiwać będzie zwrot kosztów przejazdu na podstawie przejechanych kilometrów licząc
od miejsca wyjazdu do miejsca poboru próbek. W przypadku, gdy plany poboru próbek
przewidywać będą kontrolę większej ilości podmiotów i zdarzą się sytuacje, w których, z
różnych przyczyn nie będzie możliwe pobranie próbek paliw, wówczas Wykonawcy
przysługiwać będzie zwrot kosztów przejazdu na podstawie przejechanych kilometrów licząc
od miejsca wyjazdu (laboratorium, miejsce poboru próbek) do ostatniego miejsca poboru
próbek, gdzie próbki nie pobrano.
Wykonawca musi wyrazić gotowość skierowania pracowników na specjalistyczne szkolenie BHP
wymagane przez wewnątrzzakładowe procedury BHP kontrolowanego przedsiębiorcy.
Informacje o podwykonawstwie
Wykonawca w ofercie wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
Korzystając z usług Podwykonawców Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia
zgodnie z wymogami zapytania cenowego, w tym również z zachowaniem wymogu realizacji
poboru próbek paliw przez podmioty niezależne od przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw.
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Załącznik Nr 3 do umowy
Protokół odbioru usług
sporządzony …………………… 2018 r. w ………………...
Zakres wykonania zamówienia obejmował wykonanie usługi poboru:
L.p.

Rodzaj
paliwa

Data poboru
próbki

Ilość pobranych
próbek

Wojewódzki inspektorat IH
korzystający z usług

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2/022……./2018 z ……………… 2018 r.
zawartą pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
…………………………………………………………………………………………………
Odbioru usługi dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
WYKONAWCY

–

……………………………………………………………..……
.…………………………………………………………………..

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze**:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSPEKTOR

WYKONAWCA

wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”;
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Załącznik Nr 4 do umowy
Adresy kontaktowe Wojewódzkich Inspektoratów IH oraz Delegatur UOKiK.
Wojewódzki Inspektorat
Lp
/Delegatura
1 DOLNOŚLĄSKI
50-059 WROCŁAW
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
Delegatura w Jeleniej
2 Górze
58-500 Jelenia Góra
ul. Groszowa 1
3 Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica
ul. F. Skarbka 3
4 Delegatura w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 12
5 KUJAWSKO-POMORSKI
85-020 BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 10
6 LUBELSKI
20-601 LUBLIN
ul. Tomasza Zana 38 C
7 LUBUSKI
66-400 GORZÓW WLKP.
ul. Jagiellończyka 8
8 ŁÓDZKI
90-950 ŁÓDŹ
ul. Gdańska 38
9 MAŁOPOLSKI
31-007 KRAKÓW
ul. Ujastek 1
10 Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów
Al. Solidarności 5-9
Delegatura w Nowym
11 Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52
12 MAZOWIECKI
00-015 WARSZAWA
ul. Sienkiewicza 3
13 Delegatura w Radomiu
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 53
14 OPOLSKI
45-068 OPOLE
ul.1-go Maja 1

Kier.
Telefon
0-71 344-20-38

Fax.
344-26-02

E-mail
sekretariat@wiih.wroclaw.pl

0-75 752-52-40

752-52-40

ihjg@wiih.wroclaw.pl

0-76 852-27-77

852-27-77

ihlg@wiih.wroclaw.pl

0-74 842-50-17

842-50-17

ihwch@wroclaw.pl

0-52 322-18-16

322-58-13

bydgoszcz@wiih.com.pl

0-81 528-07-47

528-09-78

ihlublin@lublin.uw.gov.pl

0-95 722-57-31

720-07-70

info@wiih.gorzow.pl

0-42 636-03-57

636-85-50

sekretariat@wiih.lodz.pl

0-12 422-93-38

422-81-63

sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

0-14 621-42-16

621-56-32

tarnow@krakow.wiih.gov.pl

0-18 444-24-08

443-85-59

sacz@krakow.wiih.gov.pl

0-22 826-18-30

826-21-95

ih_warszawa@wiih.org.pl

0-48 362-71-21

362-71-21

ih_radom@wiih.org.pl

0-77 454-50-89

454-50-89

sekretariat@opole.wiih.gov.pl
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15 PODKARPACKI
35-959 RZESZÓW
ul. 8-go Marca 5
16 PODLASKI
15-404 BIAŁYSTOK
ul. Żelazna 9

0-17 862-14-53

853-54-82

sekretariat@wiih.rzeszow.pl

0-85 743-55-13

743-52-68

inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

17 POMORSKIE
80-240 GDAŃSK
ul. M. Konopnickiej 4
18 ŚLĄSKI
40-951 KATOWICE
ul. Brata Alberta 4
Delegatura w Bielsku19 Białej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
Delegatura w
20 Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 7
21 ŚWIĘTOKRZYSKIE
25-950 KIELCE
ul. Sienkiewicza 76 skr.347
22 WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10-540 OLSZTYN
ul. Erwina Kruka 10
23 Delegatura w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Hetmańska 31
24 Delegatura w Ełku
19-300 Ełk
ul. Chopina 15
25 WIELKOPOLSKIE
60-967 POZNAŃ
Al.. Marcinkowskiego 3
26 Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Kolegialna 4
27 Delegatura w Koninie
62-510 Konin
ul. Aleje 1-go Maja 7
28 Delegatur w Lesznie
64-100 Leszno
ul. Metziga 1
29 Delegatura w Pile
64-920 Piła
ul. Dzieci Polskich 26
30 ZACHODNIOPOMORSKIE
70-502 SZCZECIN

0-58 341-08-77

341-53-37

sekretariat@ihgd.pl

0-32 256-16-34

255-56-80

ih_katowice@pro.onet.pl

0-33 812-30-94

812-30-94

ih_katowice_del_bb@pro.onet.pl

0-34 324-70-49

324-70-59

Ih_katowice_del_cz@pro.onet.pl

0-41 366-19-41

366-22-34

wiih.kielce@pro.onet.pl

0-89 527-27-65

527-42-51

olsztyn@ih.olsztyn.pl

0-55 641-78-81

641-78-80

elblag@ih.olsztyn.pl

0-87 621-16-53

621-16-53

elk@ih.olsztyn.pl

0-61 852-29-34

851-75-76

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

0-62 764-58-38

757-44-07

d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

0-63 249-12-41

249-12-41

d.konin@poznan.wiih.gov.pl

0-65 520-53-69

520-53-69

d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

0-67 212-37-10

212-37-10

d.pila@poznan.wiih.gov.pl

0-91 422-52-39

422-54-41

sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl
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ul. Wały Chrobrego 4
31 Delegatura w Koszalinie
0-94 342-82-05
75-950 Koszalin
ul. Andersa 34
32 UOKiK
0-22 556-01-29
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1

342-62-91

del.koszalin@wiih.pomorzezachodni
e.pl

827-08-43

kartykontroli@uokik.gov.pl
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Załącznik Nr 5 do umowy
………………………………………
Pieczątka Wykonawcy
………………,
……………..
Miejscowość,
data

Załącznik Nr 1 do faktury Nr ………………
Rozliczenie zbiorcze, zgodnie z umową Nr ………….. z dnia, …………….. za pobrane próbki paliw
dla
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą w Warszawie za miesiąc ……………. 2018 r.

L.p.

Rodzaj paliwa

Data poboru próbki

Wojewódzki inspektorat
IH korzystający z usług

Koszt poboru brutto
w PLN
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Załącznik Nr 6 do umowy
………………………………………
Pieczątka Wykonawcy
………………,
……………..
Miejscowość, data

Załącznik Nr 2 do faktury Nr ………………
Rozliczenie zbiorcze, zgodnie z umową Nr ………….. z dnia, …………….. kosztów transportu
poniesionych przez Wykonawcę w przypadku określonym w § 3 ust. 10 umowy dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie za miesiąc ……………. 2018 r.
L.p.

Data kontroli

Liczba przejechanych
kilometrów

Wojewódzki inspektorat IH
korzystający z usług

Koszt transportu
brutto
w PLN
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Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na Wykonywanie usług poboru próbek paliw
ciekłych i biopaliw ciekłychu producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG)
w rozlewniach gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych
i kolejowych oraz w miarę potrzeb próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych w
ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na
podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2016 r, poz. 1928 z póżn. zm.)

oświadczam/-y, że:
Jesteśmy Wykonawcą niezależnym od przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw;
pod pojęciem niezależności od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw należy
rozumieć brak powiązań kapitałowych i finansowych, a w szczególności:
 w organie zarządzającym Wykonawcy nie zasiada osoba pełniąca funkcje
zarządzającą lub też osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem
przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw,
 przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw nie posiada żadnych
udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
 nie prowadzimy działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw.

................................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub
osoby – osób upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy )

23

Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na Wykonywanie usług poboru próbek paliw
ciekłych i biopaliw ciekłychu producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG)
w rozlewniach gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych
i kolejowych oraz w miarę potrzeb próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych w
ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej na
podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2016 r, poz. 1928 z póżn. zm.)

oświadczam/-y, że:
 dysponujemy osobami przygotowanymi do realizacji zadań w zakresie pobierania
próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (z dużych zbiorników stacjonarnych i
zbiorników o różnych punktach poboru), gazu skroplonego (LPG) (z różnych miejsc jego
magazynowania) oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych – co
najmniej jeden zespół (minimum 1 pracownik) gotowy do poboru próbek każdego
wyznaczonego dnia, w pełni wyszkolony i posiadający wymagane uprawnienia do
wykonywania poboru próbek paliw. Pracownicy wykonujący pobór próbek posiadają
odpowiednie przygotowanie zawodowe, odbyli odpowiednie szkolenia BHP i posiadają
wymagane uprawnienia;
 dysponujemy wyposażeniem technicznym do pobierania próbek paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych z dużych zbiorników stacjonarnych paliw u producentów i w
hurtowniach paliw (ze zbiorników o różnych punktach poboru i różnych średnicach
otworów) oraz gazu skroplonego (LPG) z rozlewni gazu (z różnych miejsc jego
magazynowania i posiadają odpowiednie końcówki), próbek tych paliw z cystern
samochodowych i kolejowych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami
wynikającymi z aktualnych w dniu pobierania próbek przepisów prawa. Elementy
połączeniowe (linie przesyłowe) do poboru gazu skroplonego (LPG) muszą być
kompatybilne z posiadanymi przez UOKiK próbnikami do poboru próbek tego paliwa
(produkcji firmy INKOM Instruments),
 dysponujemy wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej niezbędne do
bezpiecznego pobrania przez pracowników Wykonawcy próbek paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych z dużych zbiorników stacjonarnych u producentów i hurtowniach
oraz gazu skroplonego (LPG), zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich
polskich normach wymienionych w przepisach prawa obowiązujących w dniu
pobierania próbek paliw.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub
osoby – osób upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy )
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