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WIELKOPOLSKI 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 
 

 
 

 

 Poznań, 06.07.2015 roku  
 

 
 
 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

(SIWZ) 
 

 
Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 

 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro   

 
 
 
 
  

 
Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A 

Adres URL: www.wielkopolska.policja.gov.pl 

Adres e-mail: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl 

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

Telefon: 61/841 27 43 

Fax: 61/841 27 44 
 

     Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
 

w sprawach procedury: Piotr Zasieczny telefon: 61/841 27 42 

  

w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Palacz telefon: 61/841 49 50 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym 
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz 
przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  
Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i wydanie paliwa lotniczego JET A-1 (o kodzie CN 2710 19 
21) w ilości 84 000 litrów do statków powietrznych Zamawiającego. Przedmiotowe paliwo winno spełniać 
wymagania aktualnego numeru wydania Aviation Fuel Quality Requirements for Joitly Operted Systems 
(AFQRJOS).  

Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu zakup i wydanie paliwa dla jego statków powietrznych w 
następujących portach lotniczych:  
- Poznań - Ławica 
- Warszawa - Okęcie; 
- Warszawa - Babice; 
- Warszawa - Modlin; 
- Karków - Balice; 
- Katowice - Pyrzowice; 
- Szczecin - Goleniów; 
- Gdańsk - Rębiechowo,; 
- Bydgoszcz - Szwederowo; 
- Łódź - Lublinek; 
- Lubin;  
- Lublin. 

II.2 Zapłata za dostarczone paliwo nastąpi po cenie nieobciążonej podatkiem akcyzowym, z którego Zamawiający 
jest zwolniony na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108 
poz. 626 ze zm.). 

II.3 Kody CPV - 09131100-7 

II.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

II.5 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

II.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

II.7 Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

II.8 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z 
wyłączeniem walut obcych. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 31.12.2017 r.  

IV. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

V.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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V.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt V.1. 

V.2.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi - 
aktualną na dzień składania ofert. 

V.2.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

V.2.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

V.2.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

V.2.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

V.3 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 

VI.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V, winien on wraz z 
ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

VI.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 2 
do SIWZ. 

VI.1.2 Koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
energetyczne  - aktualną na dzień składania ofert. 

VI.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z 
ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia: 

VI.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa 
przedmiotowy dokument oddzielnie). 

VI.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 
Dokument z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony 
internetowej www.ceidg.gov.pl. 

VI.3 Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których 
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

VI.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa pkt. VI.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione 
zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

VI.3.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. VI.3.1, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

http://www.ceidg.gov.pl/
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W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

VI.4 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca 
wraz z ofertą winien złożyć informację o braku przynależności albo listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 

VI.5 Inne wymagane dokumenty: 

VI.5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do 
SIWZ.  

VI.5.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:  

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,  

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o 
treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja 
będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

VI.6 Forma składania wymaganych dokumentów. 

VI.6.1 Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1.2, pkt. VI.2.2 i VI.3 mogą być złożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

VI.6.2 Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1.1, VI.2.1, pkt. VI.4 i pkt. VI.5.1 muszą być 
złożone w formie oryginału.  

VI.6.3 Dokument, o którym mowa pkt. VI.5.2 (pełnomocnictwo) musi być złożony w formie oryginału albo 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

VI.6.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

VII.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z 
wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub 
faksem na nr 61/841 27 44. 

VII.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

VII.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

IX.1 Przygotowanie oferty 

IX.1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

IX.1.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

mailto:zzp@wielkopolska.policja.gov.pl
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IX.1.3 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać 
wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  

IX.1.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę 
składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej 
załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.  

IX.1.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

IX.1.6 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób 
trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.  

IX.2 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

oznakowana następująco: 

ZZP-2380-42/2015 „Oferta - Dostawa paliwa lotniczego” 
Nie otwierać przed dniem 14.07.2015 r., do godz. 11:30 

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

IX.3 Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie 
oznakowanej następująco:  

ZZP-2380-42/2015 „Zmiana oferty - Dostawa paliwa lotniczego” 
Nie otwierać przed dniem 14.07.2015 r., do godz. 11:30 

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

IX.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W 
przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:  

ZZP-2380-42/2015 „Wycofanie oferty - Dostawa paliwa lotniczego” 

IX.5 Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

X.1 Ofertę należy złożyć do 14.07.2015 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.  
W przypadku składania oferty osobiście albo za pośrednictwem kuriera należy ją dostarczyć na powyższy 
adres. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, należy ją przesłać na adres 
określony w pkt. IX.2. 

X.2 Otwarcie ofert odbędzie się 14.07.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XI.1 Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku.  

XI.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia - opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w tym również w umowie. 

XI.3 Cena może być tylko jedna. 



numer sprawy ZZP-2380-42/2015 

 

~ 6 ~ 
 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XII.1 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 
100 %.  

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący 
wzór: 

C = (C min / C x ) x 100 

gdzie:  C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx - cena oferty badanej 

 

XII.2 Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska 
największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z 
dokładnością do 0,01. 

XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę 
konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia: 

- określenie celu gospodarczego, 

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 
przedmiotowego zamówienia, 

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i 
rękojmi, 

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie 
umowy, 

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

XVI.1 Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa: 

XVI.1.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób; 

XVI.1.2 przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVI.1.1 jeżeli: 

XVI.1.2.1 zostanie złożona tylko jedna oferta; 

XVI.1.2.2 nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca lub nie zostanie odrzucona żadna oferta  

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVI.2 Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, 
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.  

XVI.3 W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod 
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warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVII.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. 

XVII.2 Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

XVII.3 W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej. 

XVII.3.1 Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
lub zaniechaniu czynności. 

XVII.3.1.1 Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa 
w pkt. XVII.3.2.1. 

XVII.3.1.2 Informację, o której mowa w pkt. XVII.3.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

XVII.3.1.2.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
- jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 
10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób; 

XVII.3.1.2.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

XVII.3.1.3 Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku 
uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.  

XVII.3.2 Odwołanie. 

XVII.3.2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej: 

XVII.3.2.1.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu; 

XVII.3.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

XVII.3.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego. 

XVII.3.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami 
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

XVII.3.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

XVII.3.2.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną. 

XVII.3.2.5 Odwołanie wnosi się: 

XVII.3.2.5.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
określonej w pkt. XVII.3.2.1.2 i XVII.3.2.1.3 stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo 
w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób; 

XVII.3.2.5.2 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
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internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona 
w pkt. XVII.3.2.1.1. 

XVII.3.3 Skarga do sądu 

XVII.3.3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

XVII.3.3.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

XVII.3.3.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

XVII.3.3.4 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1   - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2   - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4  - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5  - Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
   

miejscowość  data 

                                     
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a 

 

 

Formularz Ofertowy 
 

 
 

  Nazwa:  

  

Siedziba:  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  

Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:  

Prowadzonego przez Sąd:  
 
 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa lotniczego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
(brutto): 

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

obliczonej zgodnie z poniższym zestawieniem kosztów: 

Przedmiot 

Cena 
jednostkowa 
netto w zł za 

1 litr 
 

Kwota 
stałego 

upustu w zł 
 za 1 litr 

paliwa netto  

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł za 
1 litr paliwa 
po upuście 

[(2 - 3) + VAT] 

Szacunkowa ilość 
paliwa w l 

Wartość oferty 
[5 x 6] 

1 2 3 4 5 6 8 

Paliwo JET A-1   
 

 84 000  

 
Ponadto oświadczam, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
2) w przypadku zakupu i wydania paliwa (tankowania) poza godzinami pracy obowiązującymi w danej lokalizacji, 

Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą w wysokości …………………… zł netto z doliczonym podatkiem od 
towarów i usług (VAT) naliczanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za każde wydanie paliwa. Opłata 
powyższa nie będzie naliczana w przypadku realizacji zadań w warunkach działania siły wyższej; 

3) w przypadku konieczności roztankowania statku powietrznego Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą w 
wysokości ……………………… zł netto z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT) naliczanym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa za każdą usługę. Opłata powyższa nie będzie naliczana w przypadku gdy 
konieczność roztankowania będzie skutkiem działań Wykonawcy lub osób trzecich działających na jego rzecz; 

4) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy,-ców/zamierzam wykonać przy 
pomocy podwykonawcy,-ców powierzając wykonanie części zamówienia: 
 
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   
 
 

 
…………………………………….............………………… 

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
   

miejscowość  data 

 
 
         …………………………………….                       
              (pieczęć Wykonawcy) 

 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
paliwa lotniczego, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
  
 
 
 

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

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
   

miejscowość  data 
 

 

         …………………………………….                       
              (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie z postępowania. 

 
 
 
 

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

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
 
 
Wypis z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) (uchylony); 
1a) (uchylony); 
2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.” 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Informacja/Lista*  

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

 Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy 
kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:* 

Lp. 
Dane podmiotu 
(nazwa, adres) 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 

…………………………………………….............………….. 
/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA nr ZZP-2380-42/2015 
 
Zawarta w Poznaniu, w dniu …...............2015 roku, pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Rafałem Batkowskim 
mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-
01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a: 
……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do 
………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem 
………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. ZZP-2380-42/2015. 
 

§ 1  
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 (o kodzie CN 2710 19 21) , 
zwanych dalej Tankowaniem, w ilości do 84 000,00 litrów - sukcesywnie od daty podpisania Umowy do 
wyczerpania limitu 42 000,00 litrów, zwanego w dalszej treści Umowy „paliwem”, spełniającego wymagania 
aktualnego numeru wydania Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS), do 
statków powietrznych Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewni Tankowanie statków powietrznych Zamawiającego na lotnisku Poznań - Ławica oraz do 
statków powietrznych Zamawiającego w punktach, zwanych dalej „lokalizacjami”, wyszczególnionych w 
Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.  

3. Wykaz statków powietrznych uprawnionych do przyjmowania paliwa w ramach niniejszej Umowy zawiera 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
§ 2  

Cena 
1. Podstawą naliczania ceny jednostkowej będzie cena netto obowiązująca w dniu tankowania paliwa w porcie 

lotniczym uwzględniająca wszystkie inne koszty Wykonawcy, w tym opłaty na rzecz portów lotniczych (opłata 
portowa, opłaty infrastrukturalne, itp.). Od ceny netto ogłoszonej na stronie internetowej Wykonawcy 
……………………….., Wykonawca zastosuje opust w wysokości ………… zł  netto za jeden metr sześcienny.  

2. Wartość brutto Umowy zostanie obliczona jako iloczyn ilości faktycznie wydanego paliwa, ceny jednostkowej 
netto naliczonej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu i stawki podatku VAT. Wartość całkowita umowy nie może 
przekroczyć kwoty ……………………. zł.  

3. Wartość brutto każdej wydanej partii paliwa zostanie obliczona jako iloczyn ilości faktycznie wydanego paliwa, 
ceny jednostkowej netto naliczonej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu odniesionej do 1 litra i stawki podatku 
VAT. Wyliczona wartość będzie wyrażona w PLN (złotych polskich) i zaokrąglana jest do 0,01 PLN. 

4. Zapłata za paliwo nastąpi po cenie nie obciążonej podatkiem akcyzowym, zgodnie ze zwolnieniem na podstawie 
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 108, poz. 626 
ze zm.), [dalej: ustawa o podatku akcyzowym]. Przedmiotowe zwolnienie znajdzie zastosowanie pod warunkiem 
przedstawienia dokumentu AKC-PR, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym 
potwierdzającym fakt zarejestrowania jako podmiot zużywający.  

5. Zamawiający oświadcza, że nabywane w ramach niniejszej Umowy paliwo nie zostanie wykorzystane dla 
prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 
powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w 
celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie 
usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 

6. W przypadku wykorzystania zakupionego na podstawie niniejszej Umowy paliwa do celów nieuprawniających do 
zwolnienia z podatku akcyzowego, w wyniku którego organ podatkowy nałoży zobowiązanie w podatku 
akcyzowym, opłacie paliwowej na Wykonawcę lub podmioty współpracujące z Wykonawcą w realizacji niniejszej 
Umowy, Zamawiający będzie zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zakwestionowaniem 
prawa do zwolnienia z akcyzy nabytego na podstawie niniejszej Umowy paliwa. 

7. W przypadku Tankowania poza godzinami pracy obowiązującymi w danej lokalizacji, Wykonawca obciąży 
Zamawiającego opłatą w wysokości …………. zł netto z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT) 
naliczanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za każde wydanie paliwa. Opłata powyższa nie będzie 
naliczana w przypadku realizacji zadań w warunkach działania siły wyższej, o której mowa w § 12 Siła wyższa. 

8. W przypadku konieczności roztankowania statku powietrznego Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą w 
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wysokości …………….. zł netto z doliczonym podatkiem od towarów i usług (VAT) naliczanym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa za każdą usługę. Opłata powyższa nie będzie naliczana w przypadku gdy 
konieczność roztankowania będzie skutkiem działań Wykonawcy lub osób trzecich działających na jego rzecz. 

 
§ 3  

Fakturowanie i płatność 
1. Zamawiający zapłaci należność za przedmiot Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  
2. Faktury VAT będą wystawiane za pojedyncze Tankowanie lub obejmować Tankowania w okresie określonym na 

fakturze.  
3. Faktury VAT wystawione zostaną na podstawie Kwitów Dostawy lub dokumentu WZ.  
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzkiego Policji, Poznaniu 60-844 ul. 

Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410. 
5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Transportu KWP, 60-626 Poznań, ul. Podolańska 52. 
6. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 
7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
9. Wszelkie opłaty związane z płatnościami faktur, w szczególności opłaty bankowe będą pokrywane przez 

Zamawiającego. 
10. Zamawiający ma obowiązek  niezwłocznie potwierdzić na piśmie fakt otrzymania faktury korygującej wystawionej 

przez Wykonawcę. Potwierdzenie może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub przez odesłanie pocztą 
korekty faktury VAT z pisemną adnotacją o jej przyjęciu. 

 
§ 4  

Okres obowiązywania Umowy  
Umowa obowiązywać będzie od daty jej podpisania do wyczerpania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy 
jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r.  

 
§ 5  

Zasady Tankowana paliwa 
1. Wykonawca zapewni Tankowanie w godzinach pracy obowiązujących w danej lokalizacji, wskazanych w na 

stronie: …………………….. 
2. Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu, może wydać paliwo poza godzinami pracy danej lokalizacji. W 

takim przypadku Wykonawca obciąży Zamawiającego opłatą, o której mowa w §2 ust. 7 Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że obsługa naziemna tankowania wykonywana będzie przez organizację posiadającą 

Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej, wydany przez Prezesa Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wiedzę 
fachową i doświadczenie oraz dysponującą odpowiednim personelem i środkami gwarantującymi profesjonalne 
świadczenie usługi obsługi naziemnej w zakresie Kategorii 7 – o której mowa w art. 176 Ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz. 933 ze zm.). 

4. Wykonawca zapewni niezwłoczne Tankowanie Statku Powietrznego Zamawiającego i podejmie wszelkie rozsądne 
kroki by nie opóźnić odlotu Statku Powietrznego Zamawiającego. Jeżeli Statek Powietrzny Zamawiającego przybył 
przed lub po wyznaczonym czasie, Wykonawca podejmie możliwe działania dla niezwłocznego Tankowania 
Statku Powietrznego Zamawiającego.  

5. Ilość dostarczonego paliwa stwierdza pomiar dokonany przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony 
do sprawdzenia dokładności urządzeń pomiarowych używanych przez Wykonawcę, zawiadamiając Wykonawcę o 
tym z 10-dniowym wyprzedzeniem, w obecności przedstawiciela Wykonawcy  i w normalnych godzinach pracy.  

6. Wykonawca oświadcza, że procedury eksploatacyjne, Tankowania, operacyjne oraz wymogi kontroli jakości 
stosowane przez Wykonawcę są zgodne z wytycznymi Joint Inspection Group JIG 1 Guidelines for Avation Fuel 
Quality Control and Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services (dalej jako “JIG 1”) i JIG 2 
Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Jointly Operated Supply and 
Distribution Facilities (dalej jako “JIG 2”) i na bieżąco są aktualizowane. 

7. Określenia ilości  paliwa dokonane zgodnie z JIG 1 są wiążące. 
8. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany podać aktualny pomiar gęstości tankowanego paliwa 

lub udostępnić Zamawiającemu odpowiednie urządzenia pomiarowe w celu dokonania tego pomiaru. 
9. Paliwo powinno być tankowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami administracyjnymi 

oraz wymogami ustanowionymi przez port lotniczy. Wykonawca winien stosować standardowe procedury 
kontroli jakości i operacyjne, zgodnie z wytycznymi JIG 1 i JIG 2. W trakcie Tankowania Zamawiający będzie 
przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa oraz praktyki 
międzynarodowej (zwyczajów) w zakresie Tankowania. 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do Tankowania lub świadczenia usług obsługi naziemnej w zakresie 
zaopatrzenia bez obecności Zamawiającego lub jego przedstawicieli. 

11. Niezwłocznie po zakończeniu Tankowania Wykonawca sporządza Kwit Dostawy lub dokument WZ oraz 
dokument dostawy wyrobu zwolnionego z akcyzy w 3 egzemplarzach. Zamawiający zobowiązany jest podpisać 
ww. dokumenty. Wykonawca wydaje jeden komplet dokumentów Zamawiającemu. Zamawiający potwierdzi 
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niezwłocznie odbiór paliwa na dokumencie dostawy dla celów zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego. W 
przypadku braku potwierdzenia odbioru paliwa na dokumencie dostawy Wykonawca zastrzega sobie prawo do 
nałożenia na Zamawiającego wszelkich konsekwencji podatkowych wynikających z braku potwierdzenia odbioru 
paliwa w zwolnieniu z akcyzy na ww. dokumencie.  

12. Zamawiający może odmówić przyjęcia paliwa, jeżeli wykaże jego niezgodność z § 1 niniejszej Umowy. 
13. Do każdego Tankowania dołączone zostanie świadectwo jakości stwierdzające zgodność paliwa z normą, o jakiej 

mowa w § 1 niniejszej Umowy. Potwierdzeniem ilościowo-jakościowym odbieranego paliwa będzie dokument 
wydania (np. Kwit Dostawy lub WZ), na którym wyszczególnione będzie co najmniej: ilość wydanego paliwa, typ 
statku powietrznego i jego nr rejestracyjny. 

14. W trakcie trwania umowy Zamawiający zobowiązany jest przedstawić upoważnienia osób umocowanych do 
popisania w imieniu Zamawiającego dokumentu zwolnienia z podatku akcyzowego dla celów zastosowania 
zwolnienia z podatku akcyzowego.  

 
§ 6  

Prawo własności, ryzyko 
Podczas Tankowania Statku Powietrznego Zamawiającego, tytuł własności i ryzyko utraty paliwa przechodzi na 
Zamawiającego w momencie przejścia paliwa przez zawór wlewowy tankowanego Statku Powietrznego 
Zamawiającego.  
 

§ 7  
Reklamacje, roszczenia, kary umowne, odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swego personelu oraz podmiotów realizujących 
postanowienia niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy i ich personelu oraz za powstałe z tego tytułu szkody. 
Wykonawca oświadcza, że wszelkie działania wykonywane w jego imieniu nie będą narażały sprzętu 
Zamawiającego na utratę lub uszkodzenie. 

2. Reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonego paliwa winny być zgłaszane Wykonawcy bez zbędnej 
zwłoki po wykryciu niezgodności, a następnie w ciągu 15 dni od dnia wykrycia niezgodności winny być 
potwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

3. Reklamacje dotyczące opóźnień w Tankowaniu lub innych spraw dotyczących Tankowania paliwa winny być 
zgłaszane Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia Tankowania na piśmie przez Zamawiającego. 

4. W razie niezgłoszenia reklamacji w terminach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie 
może zgłaszać wobec Wykonawcy roszczeń opartych na okolicznościach, które mogły być objęte reklamacją, 
chyba że wykaże, iż z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł zgłosić jej w terminie. 

5. Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w dowolnej Lokalizacji, zabraknie paliwa w stopniu 

uniemożliwiającym Wykonawcy realizację wszystkich umów sprzedaży, Wykonawca bez zbędnej zwłoki 
poinformuje Zamawiającego wysyłając wiadomość na faksu 61/84 140 25. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.  
8. W razie odstąpienia w całości lub w części od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa 

na Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny brutto 
niezrealizowanej części Umowy, obliczonej jako różnicę planowanej ilości 84 000,00 litrów i ilości paliwa 
wydanego, pomnożonej przez cenę jednostkową brutto obowiązującą dla ostatniej zrealizowanej dostawy.  

9. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu Umowy. 
 

§ 8  
Zmiany do Umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  
1) nastąpi zmiana w stanie posiadania śmigłowców, zmian numerów rejestracyjnych; 
2) nastąpi zmiana w stanie lokalizacji, w których mogą być tankowane statki powietrzne; 
3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego 

oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 
4) zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy - dopuszczalne są zmiany spowodowane: 

a) wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT, 
b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a-c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych 
które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i  propozycję wysokości zmiany 
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kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i 
faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do 
zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony  przystąpią do 
ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna 
jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej 
wprowadzenia. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz z kalkulacją w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających 
podatek VAT, wysokość płacy minimalnej, wysokość składek ZUS; 

5) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem 

banku kredytującego wykonanie w zakresie niniejszej Umowy.  
 

§ 9  
Prawo Właściwe 

W pozostałych przypadkach, które nie zostały unormowane niniejszą Umową, zastosowanie mają odpowiednie  
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa podlega prawu polskiemu. 

 
§ 10  

Sąd właściwy 
Spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 11  

Zawiadomienia 
1. Wszelkie zawiadomienia są dokonywane na adresy Stron, które Strony przekażą sobie w trakcie jej realizacji. 
2. Zawiadomienia będą dokonywane pisemnie. Zawiadomienia mogą być także dokonywane za pomocą poczty 

elektronicznej. W takim przypadku na prośbę nadawcy, druga Strona ma obowiązek potwierdzić otrzymanie ww. 
zawiadomienia. 

3. Do oświadczeń o wypowiedzeniu niniejszej Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, reklamacji, a także wezwań do 
zapłaty wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnym zamiarze wszczęcia 
postępowania upadłościowego, naprawczego lub jakiegokolwiek innego postępowania zmierzającego do 
zredukowania lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
§ 12  

Siła wyższa 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy z wyłączeniem obowiązku zapłaty za zrealizowane dostawy, jeśli takie zachowanie związane 
jest z wystąpieniem zdarzenia siły wyższej. 

2. Zdarzenie siły wyższej oznacza wszelkie nadzwyczajne przyczyny pozostające poza kontrolą strony oraz 
niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, których powstaniu oraz skutkom strony nie mogły 
zapobiec, włączając w szczególności wojny, stan wojny, zamieszki, zagrożenie oraz atak terrorystyczny, 
interwencje wojskowe, interwencje rządowe, embargo oraz kwarantanny spowodowane epidemią, zamknięcie 
granic, strajki powszechne uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy, zarządzenia władz, 
klęski żywiołowe oraz katastrofy naturalne. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej strony w formie pisemnej 
o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na okoliczność siły 
wyższej. 

4. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania 
zaistniałej sytuacji i wykonanie postanowień Umowy. Każda ze stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie 
rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu Umowy wynikające ze zdarzenia 
siły wyższej. 

5. Przez okres obejmujący zdarzenie siły wyższej oraz okres niezbędny do wznowienia wykonywania Umowy, 
zawieszeniu ulega wykonywanie przez strony obowiązków wynikających z Umowy, o ile strony nie postanowią 
inaczej. 

 
§ 13  

Poufność Umowy 
1. Strony, mając na uwadze zawarcie niniejszej Umowy i związane z tym udostępnianie informacji podlegających 

ochronie umawiających się Stron (w szczególności ceny paliw, formuły cenowe, stawki dyferencjału, zamawiane 
ilości paliw, informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz know-how), zobowiązują się 
do zapewnienia ochrony informacji chronionych, zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”. Jednocześnie 
oświadczają, że w przypadku, kiedy jedna ze Stron, udostępnia w ramach niniejszej Umowy Informacje Chronione 
trzeciej Stronie, odbędzie się to z zachowaniem należytej staranności działania w zabezpieczeniu Informacji 
Chronionych. 
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2. Strony zobowiązują się, że będą traktowały jako Informacje Chronione, zgodnie z warunkami i zasadami 
ustalonymi w niniejszej Umowie, wszystkie informacje przekazane przez Stronę udostępniającą w związku 
z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje otrzymane lub 
uzyskane od drugiej Strony w związku z prowadzonymi rozmowami zmierzającymi do nawiązania przyszłej 
współpracy, w okresie przed zawarciem niniejszej Umowy. 

3. Nie będą traktowane jako chronione następujące informacje: 
- informacje jawne z mocy prawa,  
- informacje dostępne publicznie w momencie otrzymania, albo które następnie stały się informacjami 

dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez naruszenia przez Stronę otrzymującą postanowień 
Umowy, 

- informacje, które były w posiadaniu Strony otrzymującej lub były znane Stronie otrzymującej w czasie 
ujawniania informacji przez Stronę udostępniającą,  

- informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji państwowej 
lub samorządowej muszą być ujawnione.  

 
§ 14 

Egzemplarze Umowy, język Umowy 
Niniejsza Umowa sporządzona została w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 15  
Inne 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wykaz statków powietrznych  
Załącznik nr 2 - Wykaz lokalizacji, w których tankowane będą autocysterny i statki powietrzne Policji. 

 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 
do Umowy nr ZZP-2380-42/2015 

 

 

Wykaz statków  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 

Lp. Nazwa statku powietrznego Nr rejestracyjny 

1. Mi - 2 SN 08 

 

I inny przydzielony zgodnie z Decyzją Komendanta Głównego Policji w Warszawie (o okresie obowiązywania decyzji i 

numerze rejestracyjnym Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę faksem na numer ………………………….) 
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Załącznik nr 1 
do Umowy nr ZZP-2380-42/2015 

 
Wykaz lokalizacji, w których tankowane będą autocysterny i statki powietrzne Policji 

 

 

Lp. Port lotniczy Rodzaj tankowanego środka transportu 

1.  Poznań - Ławica  Statki powietrzne, 

2.  Warszawa - Okęcie  Statki powietrzne,  

3.  Warszawa - Babice  Statki powietrzne,  

4.  Warszawa - Modlin  Statki powietrzne,  

5.  Kraków - Balice Statki powietrzne,  

6.  Katowice - Pyrzowice  Statki powietrzne,  

7.  Szczecin - Goleniów  Statki powietrzne,  

8.  Gdańsk - Rębiechowo  Statki powietrzne,  

9.  Bydgoszcz - Szwederowo Statki powietrzne,  

10.  Łódź - Lublinek Statki powietrzne,  

11.  Lubin Statki powietrzne,  

12.  Lublin Statki powietrzne,  

 
 


