
Załącznik nr 5 do protokołu z dnia 13.07.2020 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM  

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. 

śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 032 292 74 45, www.pkm.home.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza 

przetarg otwarty do 428 tys. euro, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o. o.  w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” na: 

„sukcesywne dostawy olejów, smarów oraz płynów niskokrzepnących” (kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV:  23.12.36.00-1- oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów, 23123100-6 – oleje 

silnikowe, 24.66.11.00-6 – smary, 24961000-8 płyny niskokrzepnące) zwanych dalej „olejami, smarami i płynami”, 

znak sprawy: Z/PO/2020/01/3 

 

 

I. Miejsce realizacji:  

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  

1) ODDZIAŁ SOSNOWIEC  UL. LENARTOWICZA 73,  

2) ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA, AL. PIŁSUDSKIEGO 60. 

II. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty: 

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  

UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200. 

III. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: 

 Anna Podhalicz 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów, smarów oraz płynów niskokrzepnących zwanych dalej 

„olejami, smarami i płynami” do autobusów komunikacji miejskiej marki: Solaris typ Urbino 12 , Solaris Urbino 

12 ELECTRIC, Urbino 15 , Urbino Hybrid 18, Urbino 18, 

1) MAN typ A 23, A 78, 

2) Jelcz typ M 121 I Mastero, 

3) Jelcz M 121 M4, 

4) Mercedes Benz Citaro : 0530, 0530G, 

5) Mercedes Benz : Conecto, Conecto G 

6) Volvo : 7900 LH BASC, 7900 LAH B4SC 

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dziewięć części zwane dalej: 

1) zadaniem nr 1 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego  w wierszu nr 

1 Tabeli  nr 1,  

2) zadaniem nr 2 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 

2 Tabeli  nr 1,  

3) zadaniem nr 3 - obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu 

nr 3 Tabeli nr 1, 

4) zadanie nr 4 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 

4 Tabeli nr 1, 

5) zadanie nr 5 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju      

          silnikowego ujętego w wierszu nr 5 Tabeli nr 1, 

6) zadanie nr 6 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do   

         automatycznej skrzyni biegów ujętego w wierszu nr 6 Tabeli nr 1, 

7) zadaniem nr 7 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do automatycznej  skrzyni biegów 

ujętego  w wierszu nr 7 Tabeli  nr 1,  

8) zadaniem nr 8 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do osi napędowych ujętego  w 

wierszu nr 8  Tabeli  nr 1,  

9) zadaniem nr 9 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju hydraulicznego układu 

wspomagania kierownicy ujętego  w wierszu nr 9  Tabeli  nr 1,  

10) zadanie nr 10 – obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do hydrostatycznego napędu 

wentylatora ujętego w wierszu 10 Tabeli 1, 

11) zadanie nr 11 – obejmująca swym zakresem sukcesywne dostawy oleju  

          ziębniczego ujętego w wierszu nr 11 Tabeli 1, 

12) zadanie nr 12 – obejmująca swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do sprężarki układu hamulcowego  

ujętego w wierszu 12 Tabeli nr 1, 

13) zadaniem nr 13 -  obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy smaru do układów centralnego 

smarowania konsystencja wg NLGI 000, 00 lub 0 oraz smaru do układów centralnego smarowania 

konsystencja wg NLGI 2 ujętych  w wierszu nr 13 i 14 Tabeli  nr 1, 



14)  zadanie nr 14 – obejmuje swym zakresem sukcesywne dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu 

nr 15 Tabeli nr 1, 

15) zadanie nr 15 – obejmuje swym zakresem sukcesywne dostawy płynu  

          niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 16 Tabeli nr 1, 

16) zadanie nr 16 – obejmuje swym zakresem sukcesywne dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu 

17 Tabeli nr 1, 

17) zadanie nr 17 – obejmuje swym zakresem sukcesywne dostawy płynu  niskokrzepnącego ujętego w wierszu 

18 Tabeli nr 1, 

18) zadanie nr 18 – obejmuje swym zakresem sukcesywne dostawy płynu niskokrzepnacego ujętego w wierszu 

19 Tabeli nr 1. 

3. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09211600-7- oleje do użytku w układach hydraulicznych i 

do innych celów, 09211100-2 – oleje silnikowe, 24951100-6 – smary. 

 

 

 

 

A. Ilość olejów i smarów objętych przedmiotem zamówienia w skali 3 lat 

 

TABLICA NR 1 

 

Lp Asortyment Wymagane 

opakowanie  

Wielkość  przedmiotu 

zamówienia 

1. 2. 3. 4. 

1. Olej silnikowy kod cn: 27101981 9501000 dm
3
 14 000 lit  

2. Olej silnikowy kod cn: 27101981 9500 dm
3
  10 000 lit 

3. Olej silnikowy kod cn: 27101981 200210 dm
3
 10400 lit 

4. Olej silnikowy kod cn: 27101981 20010 dm
3
 7800 lit 

5 Olej silnikowy VOLVO kod cn: 

27101981 
20010 dm

3
 6600 lit. 

6. Olej do automatycznej skrzyni biegów 

VOLVO kod cn: 27101983 
20010 dm

3
 1000 lit. 

7. Olej do automatycznej  skrzyni biegów 

kod cn: 27101983 
200210 dm

3
 9400 lit. 

8. Olej do osi napędowej marki ZF typ AV 

132 i osi napędowej JZS S.A. typu MT 

1032 A, kod cn: 27101987 
200210  dm

3
 8600 lit 

9. Olej do hydraulicznego układu 

wspomagania kierownicy, kod: 

27101987  
200210 dm

3
 3200 lit 

10. Olej do hydrostatycznego napędu 

wentylatora, kod cn: 27101983 
200210 dm

3
 5600 lit 

11. Olej ziębniczy do sprężarki układu 

klimatyzacji, kod: 34039900,  
5÷10 dm

3
 600 lit 

12. Olej do sprężarki układu 

pneumatycznego, kod cn: 27101981 
5÷10 dm

3
 210 lit 

13. Smar do układów centralnego 

smarowania konsystencja wg NLGI 000, 

00 lub 0, kod cn: 27101999 
1050 kg 240 kg  

14. Smar do układów centralnego 

smarowania konsystencja wg, NLGI 2 

kod cn: 27101999 
1050 kg 1680 kg 

15 Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403  950÷1000 dm³ 

200÷210 dm³ 
28 800 lit 

16 Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403  950÷1000 dm³  

200÷210 dm³ 
8300lit 

17 Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403  200÷210 dm³ 2000 lit 

18 Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403  950÷1000 dm³  

200÷210 dm³ 
3200 lit 

19 Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403  200÷210 dm³ 5200 lit 

 



UWAGA! 
A. Określone w tabeli nr 1 ilości przyjęte zostały na podstawie fabrycznych  instrukcji obsługi autobusów i nie 

należy ich traktować jako ilości ściśle wiążących dla zawieranej umowy. Dokładna ilość poszczególnych 

zamawianych olejów i smarów będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie o ± 

20%. 

B. Ilości określone w kolumnie 4 tabeli nr 1, zostaną  rozłożone proporcjonalnie (sukcesywnie) na poszczególne lata 

trwania umowy.  

C. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych olejów ,smarów i płynów nisko krzepnących określa część B 

niniejszego Rozdziału, i tak wymagania dla oleju określonego w wierszu nr 1 ww. tabeli określone zostały w ust. 

1 części B (i tak dalej analogicznie w przypadku pozostałych olejów, smarów i płynów nisko krzepnących).  

D. Na część przedmiotu zamówienia, o którym mowa -  ust. 1  pkt. 8,9,11,13,14 Zamawiający złożył wniosek o 

wydanie zwolnienia z podatku akcyzowego. 

 

B. Warunki i parametry techniczne, które muszą spełniać oferowane oleje, smary i płyny niskokrzepnace. 

 

1.Olej silnikowy do silników marki MAN typ: D2866 LUH24, D2866 LUH26,    

   D2866 LUH21, marki DAF typ PE 228C oraz marki Mercedes Benz typ OM 906  

   HLA i OM 457 HLA :  

1) spełniający wymagania norm i specyfikacji: 

a) norma jakości według ACEA  E4, 

b) lepkość oleju według SAE 10W40,  

2) posiadający aktualne dopuszczenie według normy zakładowej MAN M 3277 i spełniający wymagania 

według blatu MB 228.5, 

3) zapewniający i umożliwiający  zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

a) dla autobusów marki Man, typ silnika Man: D2866 LUH24,D2866 LUH26,D2866 LUH21 – min. co 

30 000 km, 

b) dla autobusów marki Mercedes Benz 0530 Citaro, Mercedes Benz Conecto   typ silnika: OM 906 HLA 

i OM 457 HLA – min. co 30 000 km, 

c) dla autobusów marki Solaris Urbino 15, silnika DAF , typ PE 228C min. co 60 000 km. 

2.Olej silnikowy do silników DAF typ : PR 228 S1, PR 228 U1 oraz MAN typ D  

   2066 LUH21, D O836 LOH 63; silnika MAN typ D2066LUH48; silnika  

   Daimler AG typ OM 470 LA.6-11, DAF PACCAR typ: MX-11240H1:  

1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:  

a) norma jakości  według ACEA E6, 

b) lepkość oleju według SAE 10W40, 

2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej MAN M 3477, 

3) spełniający wymagania wg blatu MB 228.51, 

4) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

a) dla autobusów marki Solaris Urbino 15 ,  silnik DAF typ PR 228 S1, PE 228C, PR  U1 228 – min. co  

60 000 km, 

b) dla autobusów marki Jelcz M121M4, silnik Man , typ D2066 LUH21  – min. co 30 000 km, 

c) dla autobusów marki Man A 78, silnik Man , typ DO836 LOH63  – min. co 30 000 km, 

d) dla autobusów MAN A 23, silnik MAN typ D2066LUH48 – min. co 60 000km, 

e) dla autobusów Mercedes – Benz, typ 628 B02 Conecto G, silnik Daimler AG typ OM 470 LA.6-11- min. 

co 60 000 km, 

f) dla autobusów marki Solaris Urbino 18, silnik DAF PACCAR typ MX-11240H1 – min. co 60 000 km, 

3. Olej silnikowy do silników marki CUMMINS typ ISB6.7,  

1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:  

a) norma jakości  według: 

- ACEA E9
1
,  

- CUMMINS CES 20081, 

- APICJ 4, 

b) lepkość oleju według SAE 15W40, 

2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej CES 20081; ACAE 9, APICJ 4, 

3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusie marki Solaris Urbino 12, silnik 

CUMMINS ISB6.7 – min. co 30 000 km. 

4. Olej silnikowy do silników marki CUMMINS ISBe5-250B, IsLe4-340, silników 

                                                           
1
 Jeżeli Wykonawca zaoferuje olej spełniający równolegle wymagania i wymogi ujęte w ust. 3 i 4 i oferta na ten olej 

będzie najkorzystniejsza to Zamawiający może zmodyfikować treść umowy , scalając te oleje w jedną pozycję. 

 



     DAF typ PE 228C, silników Iveco typ F4AE0682C*C,  

1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:  

a) norma jakości  według: 

- ACEA E5, E7, 

- API CH4, CI4, 

- CUMMINS CES 20071, 

- CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078 

- CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8, 

b) lepkość oleju według SAE 15W40, 

2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej ACEA E5, E7, API CH4, CI4, CUMMINS 

CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8, 

3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

1) marki Solaris Urbino 15, silnik DAF typ PE 228C- min. co 30 000 km, 

2) marki, Jelcz M 121 I, silnik Iveco typ F4AE0682C*C – min. co 30 000 km, 

3) marki Solaris Urbino 18 Hybrid, silnik CUMMINS typ ISBe5-250B (euro V 184 KW) – min. co 30 000 

km, 

4) marki Solaris Urbino 18 Hybrid, silnik CUMMINS typ IsLe4 – 340 (euro IV 243 KW) – min. co 30 000 

km. 

5.  Olej silnikowy do silników marki VOLVO D5 K240, 

       1)  spełniający wymagania norm i specyfikacji: 

             a) norma jakości VDS  

             b) lepkość oleju według SAE 10W30, 

       2)  zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w 

             autobusach : 

              a) marki Volvo 7900 LH BASC  - min. co 36 000 tys.km, 

              b) marki Volvo 7900LAH B4SC – min. co 33 000 tys.km. 

 6.   Olej do skrzyni biegów I- shift ( Intelligent Shift) marki Volvo typ AT 2412F  

       spełniający wymagania : 

         1)  olej równoważny z obecnie stosowanym olejem Volvo SYN GEO 

               97307 75W80 lub CASTROL SYNTRANS 75W80, 

         2)  posiadający aktualne dopuszczenie według listy smarnej 

               ZF TE ML 16K, 

         3)  zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju 

               co 232 000 tys.km. 

7. Olej do automatycznych skrzyń biegów marki VOITH typ DIWA 854.3E, 

    854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 oraz ZF ECOMAT spełniający wymagania:  

1) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej VOITH H55.633645 lub nowszej, 

2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy  smarnej ZF TE – ML  14B, 

3) zapewniający i umożliwiający  zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

4) automatyczna skrzynia biegów marki VOITH typ DIWA 854.3E, 854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 - min. 

co 120 000km,  

5) automatyczna skrzynia biegów marki  ZF ECOMAT – min. co 60 000km. 

8.  Olej do osi napędowej marki ZF typ AV 132, AV 133 i osi napędowej JZS S.A. 

     typu MT 1032 A:  

1) spełniający wymagania norm i specyfikacji: 

a) norma jakości   według API GL-5, 

b) lepkości oleju według SAE 80W90, 

2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej ZF TE – ML 12M, ZF TE ML- 12B, 

ZF ML 12E, 

3) zapewniający i umożliwiający  zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

a) oś napędowa marki ZF typ AV 132 – min. co 150 000km, zamontowana w  autobusie Solaris  Urbino 12 

, Urbino 15 , Urbino Hybrid 18, Urbino 18, MAN typ A 23, A 78, Mercedes Benz 0530 Citaro,  

Mercedes Benz Conecto, 

b) oś napędowa JZS S.A. typu MT 1032 A – min. co 60 000 km, zamontowana w autobusie Jelcz M121 I, 

M121M4, 

c) oś napędowa marki ZF typ AV 132 – min. co 180 000 km zamontowana w autobusach Solaris Urbino 

12, Solaris Urbino 18, Mercedes Benz Conecto G, 

d)   oś napędowa marki ZF typ AV 133 – min co 150 tys. km zamontowana w autobusach Volvo 7900LH 

BASC oraz Volvo 7900 LAH B4SC. 

9.  Olej do hydraulicznego układu wspomagania kierownicy marki ZF typ 



     Servocom 8098 955 502, musi odpowiadać specyfikacji według:  

1) GM- 6137 M (Dexron – II D) lub, 

2) GM- 6297 M (Dexron – III F) lub, 

3) GM- 6417M (Dexron – III G), 

4) ponadto dopuszcza się oleje nie spełniające wymagań, o których mowa w punktach 1-3, o ile oleje te 

posiadają aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej  ZF TE ML09X, ZF TE ML09, 

5) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach: 

a) MAN typ A 23, 78, Mercedes Benz 0530 Citaro, Mercedes Benz Conecto – min. co 120 000 km, 

b) Jelcz M121 I – min. co 60 000km.     

10. Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora spełniający poniższe 

     wymagania:   

1. lepkość kinematyczna w temp. 40
O
C (mm2/s, cSt) :  28.8-35.2, 

2. wskaźnik lepkości, min :140, 

3. temperatura płynięcia, max (C): -30, 

4. temperatura zapłonu COC, min ( C ): 180, 

5. spełnia klasę lepkości ISO : 32, 

6. zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach min. co 60 000 km. 

11. Olej ziębniczy do sprężarki układu klimatyzacji przy czynniku R 134a musi 

      spełniać  poniższe wymagania: 

1) gęstość w temperaturze 15ºC według DIN 51757 – 1009 kg/m³, 

2) temperatura zapłonu według DIN ISO 2592 – 270°C, 

3) kolor (ASTM)według DIN ISO 2049 – 0,5, 

4) lepkość w temperaturze 40°C według DIN 51562-1 – 55mm²/s, 

5) lepkość w temperaturze 100°C według DIN 51562-1 – 9,0mm²/s, 

6) indeks lepkości według DIN ISO 2909 – 143, 

7) temperatura krzepnięcia według DIN ISO 3016 - (-51°C), 

8) liczba kwasowa według DIN 51558T3 – 0,03mgKOH/g, 

9) zawartość wody według DIN 51777-1 - <50mg/kg, 

    10) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu  

wymiany oleju raz na 36 miesięcy. 

12. Olej do sprężarki układu pneumatycznego: Volvo Syntetic Kompresor Oil lub 

      olej równoważny z obecnie stosowanym olejem spełniającym wymagania     

      norm i specyfikacji: 

1) lepkość ISO VG 80, 

2) CL-klasyfikacja wg DIN 51517 część 2, 

3) David Brown Typ A,  

4) zapewniający okres wymiany raz na 12 miesięcy. 

13. Smar do układu centralnego smarowania spełniający wymagania norm 

      i specyfikacji: 

         1)  konsystencja wg NLGI 000, 00 lub 0,    

         2) dopuszczony do pracy w zakresie temperatur: 

    a) dla konsystencji wg NLGI 0- od min. – 25
o
C  do min. + 80

o
C, 

    b)  dla konsystencji wg NLGI 00, 000 - od min. – 25
o
C  do min. + 80

o
C, 

         3) produkowany w oparciu o mydło litowo-wapniowe w klasie 000, 00 

   lub 0. 

14. Smar do układu centralnego smarowania spełniający wymagania norm i 

      specyfikacji: 

         1) konsystencja wg NLGI 2, klasa 2, 

         2) dopuszczony do pracy  w zakresie temperatur: od - 25
o
C do + 80

o
C, 

         3) mieszalny z olejami mineralnymi tłuszczy uniwersalnych, na bazie mydeł 

             litowych klasy NLGI 2. 

15. Płyn niskokrzepnący spełniający : 

      1) wymagania norm i specyfikacji: 

         a) Mercedes Benz – DBL 7700.20, Blatt 325.0, 

         b) SAE J 1034, 

         c) DAF 74002, 

     2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według 

          MAN- MAN 324- NF, 

     3) temperatura krystalizacji -37°C, 

     4) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem 



         niskokrzepnącym o nazwie handlowej VECO MXT, 

16. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach Solaris Urbino 12, 

      wyposażonych w silniki firmy Cummins typu ISB Euro 6, (rok produkcji  

      2015/2017) , z interwałem wymiany co 120 000km lub  co 2 lata, w zależności  

      co pierwsze nastąpi: 

1) spełniający wymagania zgodne  z normą CES 14603,  

a) ASTM D1384, 

b) ASTM D 2570, 

c) ASTM D 2809, 

d) ASTM D 4340, 

e) ASTM D6210, 

2) temperatura krystalizacji minimum -37 ºC, 

3) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem nisko krzepnącym o nazwie handlowej GLIKOSPEC12+ lub 

Fleetguguard ES COMPLEAT,  

17. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach Solaris Urbino 12 ELECTRIC 

      oraz w autobusach Solaris Urbino 18 wyposażonych w silniki firmy  PACCAR  

      typu MX11 Euro 6, (rok produkcji 2015), z interwałem wymiany co 240 000    

      km lub co 4lata, w zależności co pierwsze nastąpi: 

       1) spełniający wymagania norm i specyfikacji: 

           -  DAF 74002, 

       2) oparty na bazie BASF Glysantin G30-91, 

       3) zawierający inhibitory korozji i środki przeciw zamarzaniu, 

       4) temperatura krystalizacji -37ºC, 

5) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem niskokrzepnącym o nazwie handlowej ORGA GLIXOL 

EXTRALONG LIFE, 

18.  Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach marki Mercedes Benz Conecto 

       wyposażonych w silniki OM470 LA.6-11,Euro 6,  (rok produkcji 2017)  

       z interwałem wymiany co 36 miesięcy: 

      1) spełniający wymagania norm i specyfikacji: 

          -  blat MB 325.5lub 325.6, 

      2) temperatura krystalizacji -37ºC, 

19.  Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach marki  Volvo 7900LH BASC 

       oraz Volvo 7900LAH B4SC, wyposażonych w silniki VOLVO D5K240,  

       Euro 6, (rok produkcji 2017) z interwałem wymiany raz na 4 lata 

     1)  VOLVO COOLANT VCS lub równoważny w stosunku do obecnie 

           eksploatowanego płynu niskokrzepnącego  , 

      2) temperatura krystalizacji -37ºC, 

      3) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem wskazanym w pkt.1. 

 

Uwaga: 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia w treści SIWZ, znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 

źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia (olej, smar 

lub płyn niskokrzepnący) będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

cechach użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie oleju smaru lub płynów niskokrzepnących posiadających parametry co najmniej tożsame z głównymi 

parametrami opisanymi w SIWZ, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej 

dla danego elementu przedmiotu zamówienia. 

Niniejsza definicja ma zastosowanie do olejów, smarów i płynów, w których opisie wymogów użyto słowa 

równoważny / lub równoważny. 

 

 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zdefiniowanych jako: 

 

1. zadanie nr 1, 

2. zadanie nr 2, 

3. zadanie nr 3, 

4. zadanie nr 4, 

5. zadanie nr 5, 

6. zadanie nr 6, 



7. zadanie nr 7, 

8. zadanie nr 8, 

9. zadanie nr 9, 

10. zadanie nr 10, 

11. zadanie nr 11, 

12. zadanie nr 12, 

13. zadanie nr 13, 

14. zadanie nr 14, 

15. zadanie nr 15, 

16. zadanie nr 16, 

17. zadanie nr 17, 

18. zadanie nr 18. 

 

Szczegółowy opis poszczególnych zadań określa Rozdział VIII niniejszego ogłoszenia  

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.  Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

 

VI. Termin realizacji (wymagany):  

 

Termin realizacji zamówienia, tj. sukcesywnych dostaw olejów, smarów i płynów, wynosi 36  miesięcy, licząc od 

dnia rozpoczęcia realizacji dostaw. Przewidywanym przez Zamawiającego terminem rozpoczęcia realizacji dostaw 

jest wrzesień bieżącego roku. 

 

VII. Wadium : 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

1. dla zadania nr 1 – 2 800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100), 

2. dla zadania nr 2 – 2 800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100), 

3. dla zadania nr 3 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), 

4. dla zadania nr 4 – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100), 

5. dla zadania nr 5 – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100), 

6. dla zadania nr 6 – 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100). 

7. dla zadania nr 7 – 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), 

8. dla zadania nr 8 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), 

9. dla zadania nr 9 – 750,00 zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 

10. dla zadania nr 10 – 1 000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych 00/100 ), 

11. dla zadania nr 11 – 850,00 zł (słownie:  osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 

12. dla zadania nr 12 – 1 350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100  ), 

13. dla zadania nr 13 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 ), 

14. dla zadania nr 14 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ), 

15. dla zadania nr 15 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 ), 

16. dla zadania nr 16 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 ), 

17. dla zadania nr 17 – 750,00 zł (słownie:  siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), 

18. dla zadania nr 18 – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 ). 

             

  

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

 

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

1)  wykażą spełnienie  warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.1 zasad, a dotyczących: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia,   

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których 

mowa  w § 8 ust 2.  zasad. 

3) potwierdzą, że oferowane oleje smary i płyny odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w  rozdziale I części B SIWZ. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla: 

1) zadania nr 1, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 



(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  60 000,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 12 000,00 zł 

(słownie:  dwanaście tysięcy złotych 00/100),  

 

2) zadania nr 2, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  60 000,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy  złotych),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 000,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), 

 

3) zadania nr 3, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  60 000,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

 

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 000,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), 

 

 

 

4) zadania nr 4, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  70 000 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 9 000,00 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),  

 

5) zadania nr 5, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  70 000 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  

 

6) zadania nr 6, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  35 000 zł (słownie: trzydzieści 

pięć tysięcy złotych 00/100), 

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 9 000,00 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),  

 

7) zadania nr 7, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   



działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  100 000,00 zł (słownie sto 

tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),  

 

8) zadania nr 8, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  45 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści pięć tysięcy  złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

 

9) zadania nr 9, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 500 zł 

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),  

 

10) zadania nr 10, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100),  

 

11) zadania nr 11, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100), ,  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100),  

 

12) zadania nr 12, i tak: 

 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) 

płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100), ,  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100),  

 

13) zadania nr 13, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 



(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),  

 

14) zadania nr 14, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 

 

15) zadania nr 15, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

 

16) zadania nr 16, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) 

smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  5 000,00 zł 

(słownie: pieć tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

 

17) zadania nr 17, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 15 000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

 

 

 

18) zadania nr 18, i tak: 

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający   wymaga, aby   Wykonawcy wykazali, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   

działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i 

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej  50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali 

posiadanie  środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100),  

 

Uwaga 1: 

W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych, należy podać cenę (kwotę) dostaw już 

zrealizowanych; dla dostaw rozpoczętych wcześniej niż trzy lata wstecz przed w/w terminem 

Wykonawcy zobowiązani są wykazać wymaganym wolumenem w/w dostaw przypadających na okres 



trzech lat przed terminem składania ofert; Wykonawca w wykazie (druk stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ) zobowiązany jest wyraźnie wskazać  którego zadania lub zadań dotyczy przedstawione 

doświadczenie. Ponadto z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie  

w kwocie łącznej dla tych  zadań. Wartości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku 

dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 

 Uwaga 2:  

Wykonawcy zobowiązani są złożyć informacje z banku lub kasy odpowiednią do zadania dla którego 

składają ofertę t. j.: dla zadania nr 1  lub (i) zadania nr 2, lub (i) zadania nr 3, lub (i) zadania nr 4, lub 

(i) zadania nr 5, lub (i) zadania nr 6, lub (i) zadania nr 7, lub (i) zadania nr 8, lub (i) zadania nr 9, lub 

(i) zadania nr 10, lub (i) zadania nr 11, lub (i) zadania nr 12, lub (i) zadania nr 13, lub (i) zadania nr 14 

lub (i) zadania nr 15, lub (i) zadania nr 16, lub (i) zadania nr 17, lub (i) zadania nr 18. Wykonawca 

składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań dokument, 

pod warunkiem, że z informacji tej będzie wynikało posiadanie przez Wykonawcę środków 

finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie łącznej dla zadań dla których została złożona oferta. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.  

 WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA BĘDZIE NAJKORZYSTNIEJSZA  W CELU: 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.1 lit. a) 

ogłoszenia, Zamawiający  żąda, aby Wykonawca złożył,: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby  oświadczenie było złożone na druku 

stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono 

dotyczyć), 

2)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, a wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączył dokumenty (w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  potwierdzające, że dostawy  te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami , o których mowa powyżej, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony tylko wówczas, gdy Wykonawcy wykażą realizację dostaw 

olejów,  smarów i płynów na łączną cenę podaną w Rozdziale VI ust 2 odpowiednią dla każdego zadania. Może 

to być jedna dostawa lub kilka dostaw. Zamawiający zaleca w tym zakresie wypełnić druk stanowiący załącznik 

nr 4 do oferty.   

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.1 lit. b) 

ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby  oświadczenie było złożone na druku 

stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono 

dotyczyć), 

2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) z 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie 

niezbędnym do wykazania tego warunku, a wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeśli Wykonawca złoży ofertę dla kilku zadań, należy 

przedstawić łączną kwotę posiadanych środków dla złożonych w ofercie zadań). 

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.3 

ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku  - odrębnie dla każdego z zadań (Zamawiający zaleca, aby oświadczenia 

te były złożone na druku/ drukach stanowiącym/ stanowiących załączniki od nr 3.1 c do nr 3.18c SIWZ), 

2) odrębnie dla każdego z oferowanych olejów, smarów i płynów: 

a) „kartę techniczną produktu” z wyszczególnionymi parametrami fizyko-chemicznymi, 

b) kartę charakterystyki preparatu  niebezpiecznego  zgodnie z Dyrektywą 1907/2006  Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 18.12.2006 r. (ws. REACH), 



3) niżej wymienione dokumenty - odpowiednio dla każdego z zadań, i tak: 

a) dla zadania nr 1 -  dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników marki MAN, DAF oraz Mercedes Benz: 

aktualną listę olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej według MAN M 3277 i wymagania według 

blatu MB 228.5, 

b) dla zadania nr 2 – dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników DAF, MAN, Daimler: aktualną listę 

olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej MAN M 3477, wymagania według blatu MB 228.51,  

c) dla zadania nr 3 – dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silnika CUMMINS ISB6.7: aktualną listę olejową 

oraz dopuszczenie według normy zakładowej CES 20081; ACA E9, APICJ4, 

d) dla zadania nr 4 - dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników DAF typ PE 228C, Iveco typ 

F4AE0682C*C, CUMMINS typ ISbe5-250B, CUMMINS typ IsLe4-340: aktualną listę olejową oraz 

dopuszczenie według normy zakładowej ACEA E5,E7; API CH4,C14; CUMMINS CES 20071; CES 20072, 

CES 20077, CES 20078; CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8, 

e) dla zadania nr 5 dotyczącego dostawy oleju do silników VOLVO: dopuszczenie według normy jakości VDS i 

specyfikacji lepkości oleju według SAE 10W30, 

f) dla zadania nr 6 dotyczącego dostawy olej do skrzyni biegów I- shift: dopuszczenie według listy smarnej ZF TE 

ML 16K, 

g) dla zadania nr 7 - dotyczącego dostawy oleju do automatycznych skrzyń biegów marki VOITH typ DIWA 

854.3E, 854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 oraz ZF ECOMAT: dopuszczenie do stosowania według listy smarnej 

VOITH H55.633645 lub nowszej, aktualne dopuszczenie do stosowania według listy  smarnej ZF TE – ML  

14B, 

h) dla zadania nr 8 – dotyczącego dostawy oleju do osi napędowej marki ZF typ AV 132, AV 133 i osi napędowej 

JZS S.A. typu MT 1032 A: normy jakości   według API GL-5 i specyfikacji lepkości oleju  według SAE80W90, 

i) dla zadania nr 9 - dotyczącego dostawy oleju do układu wspomagania kierownicy: aktualną listę smarną ZF TE 

ML 09X, ZF TE ML09, wyłącznie gdy olej ten nie odpowiada specyfikacją i wymaganiom wymienionym w 

rozdziale I część B ust. 9 pkt: od 1 do 3, 

j) dla zadania nr 10 - dotyczącego dostawy oleju do hydrostatycznego napędu wentylatora- potwierdzające 

parametry fizyko- chemiczne oferowanego oleju. 

k) dla zadania nr 11 - dotyczącego dostawy oleju ziębniczego do sprężarki układu klimatyzacji - potwierdzające 

parametry fizyko- chemiczne oferowanego oleju. 

l) dla zadania nr 12 – dotyczącego dostawy Oleju do sprężarki układu pneumatycznego normy i specyfikacje: 

lepkość ISO VG 80, CL-klasyfikacja wg DIN 51517 część 2, David Brown Typ A,  

ł) dla zadania nr 13 – dotyczącego dostawy smaru do układu centralnego smarowania potwierdzające parametry 

fizyko- chemiczne oferowanego smaru 

m) dla zadania nr 14 – dotyczącego dostawy płynu nieskokrzepnącego normy i specyfikacje: Mercedes Benz – DBL 

7700.20, Blatt 325.0,  SAE J 1034, DAF 74002, 

n) dla zadania nr 15 – dotyczącego dostawy płynu nieskokrzepnącego normy CES 14603 oraz parametry fizyko- 

chemiczne oferowanego płynu, 

o) dla zadania nr 16 – dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego normy DAF 74002 oraz parametry fizyko- 

chemiczne oferowanego płynu, 

p) dla zadania nr 17 - dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego normy blat MB 325.5lub 325.6 parametry 

fizyko- chemiczne oferowanego płynu, 

r) dla zadania nr 18 - dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego  parametry fizyko- chemiczne oferowanego 

płynu. 

4. Wykonawca może: 

a) polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącymi go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

b) polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Zamawiający w takiej sytuacji  wymaga przedłożenia informacji (w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej przez Wykonawcę lub te podmioty), o której mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego Rozdziału, a 

dotyczącej tych podmiotów. 

 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument, w  którym będą zawarte informacje, iż 

podmiot trzeci zobowiązuje się do solidarnej odpowiedzialności finansowej (w przypadku, gdy Wykonawca 

polega na sytuacji finansowej tego podmiotu) za przedmiot zamówienia, który Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać na rzecz Zamawiającego, 

 

5. Jeżeli w złożonych przez Wykonawcę dokumentach, o których mowa w niniejszym rozdziale,  kwoty będą 

określone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polski złoty według 



średniego kursu publikowanego przez NBP dla danej waluty na dzień, w którym Zamieszczono SIWZ na stronie 

internetowej. Jeżeli w dniu zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej NBP nie opublikuje informacji o 

średnim kursie danej waluty, Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego 

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ten kurs. 

 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego  postępowania w okolicznościach, o których 

mowa  w Rozdziale VIII  ust. 1 pkt 2 ogłoszenia, Zamawiający żąda: 

1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby  oświadczenie było złożone na druku 

stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono 

dotyczyć), 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad, 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku 

stanowiącym załącznik nr  3d do SIWZ, 

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – Zamawiający zaleca 

złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  3d do SIWZ. 

 

    Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 5, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

 W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków komputerowych  aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nie wymaga 

potwierdzenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem. 

 
7. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia – w przypadku, gdy: 

a) oferta będzie podpisana przez reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 

niniejszego rozdziału, 

b)oferta będzie złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podpisana 

przez pełnomocnika; 

 pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź elektronicznej 

kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, 

2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjałów innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego rozdziału, 

3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 i ust 2. pkt 1 (3a), 

4) oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 (3.1c-3.18c), 

5) oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust 6 pkt 1, 5 i 6.  

 

 

 



Uwaga: 

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 

świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały 

wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

W przypadku, gdy cena oferty przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Wykonawca, przed 

zawarciem umowy przedkłada jeden z dokumentów, potwierdzających uprawnienia do zaciągania przez 

Wykonawcę zobowiązania o tej wartości. Powyższe dotyczy Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

     Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie posiadała najniższą cenę. Kryterium oceny oferty cena - 

100%. 

 

XI. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać stronie Platformy zakupowej:  

 https://platformazakupowa.pl/ 

 

XII. Termin składania ofert upływa dnia  12.08.2020 r. o godzinie 10
00

.  

 

XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia  12.08.2020 r. o godzinie 10
15

 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala 

 konferencyjna, I piętro). 

  

 


