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Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

Sprawa nr 57/2012/EEZP/AW 
 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”  
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na „Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy 
pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonuje zmiany SIWZ. 

 
Pytanie 1: 
 „WYKAZ DOSTAW – kolumna „Wartość brutto zamówienia” 
Zamawiający w tej kolumnie wymaga wartość brutto zamówienia – czy oferent, który ma w 
referencjach dokonanych dostaw wartość netto, musi dodać do wartości netto podatek od 
towarów    i usług, czy może w tej kolumnie podać wartość netto jaką ma w referencjach?” 
 
Odpowiedź 1: 

     Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ (wymaga się podania wartości brutto 
zamówienia). 

 
Pytanie 2: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego 
przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa  
i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ). 
 
Czy ma być to oddzielne oświadczenie? 
Czy wystarczające będzie podpisanie przez oferenta załącznika nr 6?” 

 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego oświadczenia. Zapisy dotyczące przestrzegania 
Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zostały określone  
w § 7 projektu umowy. 



 

 

Pytanie 3: 
„Załącznik nr 1 
Część nr 9 – Przedmiot zamówienia poz. 17- olej do obróbki skrawaniem. 
 
Pytanie: 
Proszę o wyjaśnienie oraz jednoznaczne określenie rodzaju oleju – czy ma to być olej 
emulgujący czy nieemulgujący czy…? 
 
Część nr 9 – Spełniający normy – poz. 17 – Atest PZH 
Atest PZH nie jest normą jakościową ani lepkościową dla tego oleju. 
 
Pytanie:  
Proszę o wyjaśnienie oraz jednoznaczne określenie wymagań jakościowy lub określenie 
parametrów fizykochemicznych dla tego typu oleju oraz czy olej będzie miał kontakt z 
żywnością?” 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje iż, przedmiotowy olej nie będzie miał kontaktu z żywnością.  

 
Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: 

 
Było: 
Część nr 9 – Pozostałe oleje smarowe 
 

Lp. Przedmiot zamówienia  

Wymagania: 
Lepkość 

kinematyczna 

mm
2
/s(cSt) w 

temp. 40°C 

Spełniający 
normy 

Preferowany  
rodzaj 

opakowania 

j.m. 
Przewidywana 

ilość 

…       

17. Olej do obróbki skrawaniem  do 60 Atest PZH pojemniki do 20 l litr 1070 

 
 
Otrzymuje brzmienie: 
Część nr 9 – Pozostałe oleje smarowe 

Lp. Przedmiot zamówienia  

Wymagania: 
Lepkość 

kinematyczna 

mm
2
/s(cSt) w 

temp. 40°C 

Spełniający 
normy 

Preferowany  
rodzaj 

opakowania 

j.m. 
Przewidywana 

ilość 

…       

17. 

Olej emulgujący do obróbki 
metali skrawaniem nie 
zawierający azotynu sodu, 
chloru, fosforu i metali 
ciężkich.  

do 60 X pojemniki do 20 l litr 1070 

 
 
W związku z niezgodnością treści Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 5 w części nr 9 – Pozostałe 
oleje smarowe z Formularzem Ofertowym dla części nr 9 zamówienia, Zamawiający dokonuje 
zmiany w treści Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
Obowiązująca treść Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 



 

 

Załącznik nr 1  
do pisma z dn. 5.12.2012r.  

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

(po zmianie) 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
…….…………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

     …………………., dnia …………. 
      (miejscowość) 

 
Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:  
 
NIP .................................................................................................................................................. 
 
REGON .......................................................................................................................................... 
 
Nr konta bankowego ...................................................................................................................... 
 
telefon ............................................................................................................................................. 
 
fax ................................................................................................................................................... 
 
e-mail .............................................................................................................................................. 
 
Adres internetowy (URL) ................................................................................................................ 

 
 
Zamawiający:  Południowy Koncern Węglowy S.A.  

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 
 
 

O F E R T A 
 

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  

(Sprawa 57/2012/EEZP/AW) na: 

 
„Dostawy olejów smarowych dla Zakładów Górniczych  

Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 



 

 

I. CENA 

Część nr 1 zamówienia: Oleje silnikowe 

 

Lp. Przedmiot zamówienia/wymagania 

 Spełniający 
normę/specyfikację/ 
preferowany rodzaj 

opakowania 
(pojemność w litrach) 

j.m. 
Przewidywana 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa 
oferowanego 

towaru.  

Oferowany 
rodzaj 

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 Olej silnikowy / API: SA SAE: 30 
API, SAE / beczki do 
210 l 

litr 1670 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 Olej silnikowy / API: SA SAE: 30 
API, SAE, / pojemniki 
do 20 l 

litr 40 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 Olej silnikowy / API: TC JASO: FC 
API, JASO, / pojemniki 
do 5 l 

litr 100 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 
Olej silnikowy / API: CH-4, SAE: 
15W/40 

API, SAE / beczki do 
210 l 

litr 10250 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 
Olej silnikowy / API: CH-4, SAE: 
15W/40 

API, SAE / pojemniki 
do 20 l 

litr 2000 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

6 
Olej silnikowy / API: CF-4,SAE 
20W/50 

API, SAE / beczki do 
210 l 

litr 2880 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

7 
Olej silnikowy / API: SJ, CF-4, SAE: 
10W/40 

API, SAE / pojemniki 
do 20 l 

litr 2620 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

8 Olej silnikowy / API: CD, SAE: 15W/40 
API, SAE / pojemniki 
do 20 l 

litr 500 ……….. 
………………………

…. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 1: 20 060 x x x x ……….. x ……………. 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
  
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 1 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Część nr 2 zamówienia: Oleje hydrauliczne 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia / 
wymagania: lepkość 
kinematyczna mm2/s 

w temp. 40°C 

 Spełniający normy /  
preferowany rodzaj opakowania 

(pojemność w litrach) 
j.m. 

Szacunkowa 
ilość 

Kod CN 
Nazwa handlowa 

oferowanego towaru.  

Oferowany 
rodzaj  

opakowania, 
(pojemność w 

litrach) 

Cena 
jednostko
wa netto w 

zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 Olej hydrauliczny / 15 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG15 / pojemniki do 20 l 

litr 60 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 Olej hydrauliczny / 15 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG15 / beczki do 210 l 

litr 410 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 Olej hydrauliczny / 32 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG32 / pojemniki do 20 l 

litr 7140 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 Olej hydrauliczny / 46 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG46 / pojemniki do 20 l 

litr 5200 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 Olej hydrauliczny / 46 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG46 / beczki do 210 l 

litr 63770 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

6 Olej hydrauliczny / 68 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG68 / pojemniki do 20 l 

litr 2100 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

7 Olej hydrauliczny / 68 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG68 / beczki do 210 l 

litr 31310 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

8 Olej hydrauliczny / 100 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG100 / pojemniki do 20 l 

litr 2600 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

9 Olej hydrauliczny / 100 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG100 / beczki do 210 l 

litr 7700 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

10 Olej hydrauliczny / 150 
DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 L-
HM VG150 / beczki do 210 l 

litr 2200 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

11 Olej hydrauliczny / 22 
DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 L-
HV VG22 / pojemniki do 20 l 

litr 60 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

12 Olej hydrauliczny / 46 
DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 L-
HV VG46 / beczki do 210 l 

litr 800 ……….. 
…………………………

. 
…………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 2: 123 350 x x x x ……….. x ……………. 

 



 

 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):…………………… 
 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 2 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Część nr 3 zamówienia: Oleje hydrauliczne specjalne do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmy: JOY (kombajny ścianowe 

JOY 7LS6, 4LS), FAMUR (kombajn ścianowy FS400) 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia / 
wymagania: lepkość 

kinematyczna mm2/s w temp. 
40°C 

 Spełniający normy / 
preferowany rodzaj 

opakowania 
(pojemność w litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa 
handlowa 

oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj 

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 

Olej hydrauliczny / 68 np. Renolin 
VG68 lub Energol HLP-Z68 lub 
Schel Tellus 68 lub rekomendowany 
równoważny* 

DIN 51524-2 HLP, ISO 
6743-4 L-HM VG68 / 

pojemniki do 20 l 
litr 9360 ……….. 

…………………
………. 

…………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 

Olej hydrauliczny / 68 np. Renolin 
VG68 lub Energol HLP-Z68 lub 
Schel Tellus 68 lub rekomendowany 
równoważny* 

DIN 51524-2 HLP, ISO 
6743-4 L-HM VG68 / 

beczki do 210 l 
litr 2010 ……….. 

…………………
………. 

…………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 

Olej hydrauliczny / 100 np. Renolin 
VG100 lub BP Energol HLP-Z100 
lub Schel Tellus 100 lub 
rekomendowany równoważny* 

DIN 51524-2 HLP, ISO 
6743-4 L-HM VG100 / 

pojemniki do 20 l 
litr 540 ……….. 

…………………
………. 

…………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 

Olej hydrauliczny / 100 np. Renolin 
VG100 lub BP Energol HLP-Z100 
lub Schel Tellus 100 lub 
rekomendowany równoważny* 

DIN 51524-2 HLP, ISO 
6743-4 L-HM VG100 / 

beczki do 210 l 
litr 1900 ……….. 

…………………
………. 

…………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 3: 13 810 x x x x ……….. x ……………. 

 

* dla olejów równoważnych oferowanych dla Lp. 1 i 2 wymagana rekomendacja firmy JOY i FAMUR, dla Lp. 3 i 4 wymagana rekomendacja firmy JOY. 
 
 
 



 

 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 3 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Część nr 4 zamówienia: Oleje przekładniowe 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia / 
wymagania: lepkość 

kinematyczna mm2/s w temp. 
40°C 

 Spełniający normy /  
preferowany rodzaj 

opakowania 
(pojemność w litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa 
oferowanego towaru.  

Oferowany rodzaj  
opakowania, 

(pojemność w 
litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 
Olej przekładniowy z pakietem 
dodatków typu EP / 68 

DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG68 / 

beczki do 210 l 
litr 1460 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 Olej przekładniowy / 100 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG100 / 

pojemniki do 20 l 
litr 1000 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 Olej przekładniowy / 100 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG100 / 

beczki do 210 l 
litr 8440 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 Olej przekładniowy / 150 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG150 / 

pojemniki do 20 l 
litr 2240 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 Olej przekładniowy / 150 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG150 / 

beczki do 210 l 
litr 1310 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

6 Olej przekładniowy / 200 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG220 / 

pojemniki do 20 l 
litr 2660 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

7 Olej przekładniowy / 220 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG220 / 

beczki do 210 l 
litr 1120 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

8 Olej przekładniowy / 320 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG320 / 

pojemniki do 20 l 
litr 2460 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 



 

 

9 Olej przekładniowy / 320 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG320 / 

beczki do 210 l 
litr 20540 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

10 Olej przekładniowy / 460 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG460 / 

pojemniki do 20 l 
litr 260 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

11 Olej przekładniowy / 460 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG460 / 

beczki do 210 l 
litr 400 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

12 Olej przekładniowy / 680 
DIN 51517-3 CLP, ISO 
6743-6 L-CKD VG680 / 

pojemniki do 20 l 
litr 360 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

Lp. 

Przedmiot zamówienia / 
wymagania: klasa 

jakościowa wg: API,  klasa 
lepkościowa wg SAE 

Spełniający normy, 
specyfikacje /  

preferowany rodzaj 
opakowania 

(pojemność w litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa 
oferowanego towaru.  

Oferowany rodzaj  
opakowania, 

(pojemność w 
litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

13 
Olej przekładniowy 
samochodowy wielosezonowy / 
API: GL-4 SAE: 80W90 

API, SAE / pojemniki do 
20 l 

litr 60 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

14 
Olej przekładniowy 
samochodowy wielosezonowy / 
API: GL-4 SAE: 80W90 

API, SAE / beczki do 
210 l 

litr 410 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

15 
Olej przekładniowy 
samochodowy wielosezonowy / 
API: GL-5 SAE: 80W90 

API, SAE / pojemniki do 
20 l 

litr 100 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

16 
Olej przekładniowy 
samochodowy wielosezonowy / 
API: GL-5 SAE: 80W90 

API, SAE / beczki do 
210 l 

litr 820 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 4: 43 640 x x x x ……….. x ……………. 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 4 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Część nr 5 zamówienia: Oleje przekładniowe specjalne przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmy: VOEST-
ALPINE (AM-75), FAMUR (FS400), JOY (kombajny ścianowe JOY 7LS6, 4LS), PREINFALK (przekładnie 
PREINFALK) 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia / wymagania: 

lepkość kinematyczna mm2/s w temp. 
40°C 

 Spełniający normy 
/  preferowany 

rodzaj opakowania 
(pojemność w 

litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj  

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 

Olej przekładniowy mineralny / 220 np. 
Renolin 220 lub  Shell Omala 220 lub  
BP Enersyn EP-XF(HTX) lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 
VG220 / beczki do 

210 l 

litr 10000 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 

Olej przekładniowy mineralny / 220 np. 
Renolin 220 lub  Shell Omala 220 lub BP 
Enersyn EP-XF(HTX) lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 
VG220 / pojemniki 

do 20 l 

litr 3700 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 

Olej przekładniowy mineralny / 320 np. 
Renolin 320 lub  Shell Omala 320 lub BP 
Enersyn EP-XF(HTX) 320 lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 
VG320 / beczki do 

210 l 

litr 7000 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 

Olej przekładniowy mineralny / 320 np. 
Renolin 320 lub  Shell Omala 320 lub BP 
Enersyn EP-XF(HTX) 320 lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 
VG320 / pojemniki 

do 20 l 

litr 2600 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 

Olej przekładniowy mineralny / 460 np. 
Renolin 460 lub  Shell Omala 460 lub BP 
Enersyn EP-XF(HTX) 460 lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 

VG460 
litr 1420 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

6 

Olej przekładniowy mineralny / 460 np. 
Renolin 460 lub  Shell Omala 460 lub BP 
Enersyn EP-XF(HTX) 460 lub 
rekomendowany równoważny, 

DIN 51517-3 CLP, 
ISO 6743-6 L-CKD 
VG460 / pojemniki 

do 20 l 

litr 940 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

7 

Olej przekładniowy syntetyczny / 320  np. 
Renolin Unisyn CLP-320  lub Shell 
Omala HD 320 lub BP Enersyn EP-
XF(HTX) 320 lub rekomendowany 
równoważny 

DIN 51517-3 CLP-
HC, ISO 6743-6 L-

CKD VG320 / 
pojemniki do 20 l 

litr 8800 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 5: 34 460 x x x x ……….. x ……………. 

 

* dla olejów równoważnych oferowanych dla Lp. 1 i 2 wymagana rekomendacja firmy PREINFALK, dla Lp. 3 i 4 wymagana rekomendacja firmy JOY, FAMUR i VOEST APLINE, dla Lp. 5, 6, 7 
wymagana rekomendacja firmy JOY 

 



 

 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 5 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Część nr 6 zamówienia: Płyny eksploatacyjne ropopochodne 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Spełniający wymagania / 
preferowany rodzaj 

opakowania (pojemność w 
litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj  

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 Nafta 

Temp. zapłonu: > 35°C, 
Temp. samozapłonu: >220°C 
Lepkość :< 3 mm2/s (cSt) w 

temp. 40°C / pojemniki do 20 l 

litr 1340 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 Benzyna do lamp górniczych 

Temp. zapłonu: <0°C, 
Temp. samozapłonu: >240°C 

Gęstość w temp. 20ºC: 
 <0,8 g/cm3 / beczki do 210 l  

litr 2470 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 Benzyna ekstrakcyjna 
Temp. krzepnięcia < -20°C, 

Temp. samozapłonu: >240°C / 
pojemniki do 20 l 

litr 3460 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

4 Płyn do chłodnic  

Temp. krzepnięcia: < -35˚C 
Początkowa temp. wrzenia: > 

105˚C 
pH: 7,5-11,0 / pojemniki do 5 l 

litr 340 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 Płyn do chłodnic  

Temp. krzepnięcia: < -35˚C 
Początkowa temp. wrzenia: > 

105˚C 
pH: 7,5-11,0  / pojemniki do 20 l 

litr 2440 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 6: 10 050 x x x x ……….. x ……………. 

 
 



 

 

Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
 

Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 6 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Część nr 7 zamówienia: Trudno palna ciecz hydrauliczna typu HFC, przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez 

firmę: VOEST-ALPINE(AM-75) 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia / wymagania: 

lepkość kinematyczna mm2/s w 
temp. 40°C 

 Spełniający normy /  
preferowany rodzaj 

opakowania 
(pojemność w 

litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj 

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena netto 
oferty w zł 

Stawka 
podatku VAT 
zastosowana 
do obliczenia 
ceny brutto 
oferty [%] 

Cena brutto 
oferty w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 
Trudno palna ciecz hydrauliczna HFC / 
46 np. hydrotherm 46M lub 
rekomendowany równoważny 

DIN 51502, ISO 6743-
4, VII Raport 

Luksemburski / 
pojemniki do 20 l 

litr 1400 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 
Trudno palna ciecz hydrauliczna HFC / 
46 np. hydrotherm 46M lub 
rekomendowany równoważny 

DIN 51502, ISO 6743-
4, VII Raport 

Luksemburski / beczki 
do 210 l 

litr 700 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 7: 2 100 x x x x ……….. x ……………. 

 
 
Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  

 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 7 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Część nr 8 zamówienia: Preparaty specjalistyczne przeznaczone do maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez firmę: FAMUR 
(kombajn ścianowy FS400) 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Preferowany rodzaj 
opakowania 

(pojemność w 
litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj 

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Cena netto 
zł 

Stawka 
podatku 
VAT [%] 

Razem cena 
brutto oferty 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 
Uszlachetniacz np.  MOTOR-LIFE 
PROFESSIONAL ML-2084 lub 
rekomendowany równoważny 

pojemniki do 5 l litr 200 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 
Penetrator np. MOTOR-LIFE 9 
PROFESSIONAL ML-0031 lub 
rekomendowany równoważny 

pojemniki do 5 l litr 30 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 8: 230 x x x x ……….. x ……………. 

 
Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  
 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 8 zamówienia (słownie złotych): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Część nr 9 zamówienia: Pozostałe oleje smarowe 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia / wymagania: 

lepkość kinematyczna mm2/s w temp. 
40°C 

 Spełniający normy / 
preferowany rodzaj 

opakowania 
(pojemność 

w litrach) 

JM 
Szacunkowa 

ilość 
Kod CN 

Nazwa handlowa oferowanego 
towaru.  

Oferowany 
rodzaj 

opakowania, 
(pojemność 

w litrach) 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Cena netto 
zł 

Stawka 
podatku 
VAT [%] 

Razem cena 
brutto oferty 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5*9) 11 12=10+VAT 

1 Olej maszynowy / 10 
ISO 3448, 

 DIN 51501 L-AN / 
pojemniki do 20 l 

litr 40 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

2 Olej maszynowy / 15 
ISO 3448, 

 DIN 51501 L-AN / 
beczki do 210 l 

litr 410 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

3 Olej maszynowy / 46 
ISO 3448, 

 DIN 51501 L-AN / 
beczki do 210 l 

litr 620 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 



 

 

4 Olej maszynowy / 68 
ISO 3448, 

 DIN 51501 L-AN / 
pojemniki do 20 l 

litr 320 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

5 Olej maszynowy 68 
ISO 3448, 

 DIN 51501 L-AN / 
beczki do 210 l 

litr 4150 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

6 
Olej maszynowy wrzecionowy 
natłuszczany / od 4,14 do 7,48  

ISO 3448 / pojemniki 
do 20 l 

litr 60 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

7 Olej do sprężarek powietrza / 46 
ISO 6743-3, L-DAH 
VG46 / pojemniki do 

20 l 
litr 1200 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

8 Olej do sprężarek powietrza / 46 
ISO 6743-3, L-DAH 

VG46 / beczki do 210 
l 

litr 400 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

9 Olej do sprężarek powietrza / 68 
ISO 6743-3, L-DAH 
VG68 / pojemniki do 

20 l 
litr 80 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

10 Olej do sprężarek powietrza / 100 
ISO 6743-3, L-DAA 

VG100 / pojemniki do 
20 l 

litr 200 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

11 Olej do sprężarek powietrza / 100 
ISO 6743-3, L-DAA 
VG100 / beczki do 

210 l 
litr 1040 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

12 Olej do sprężarek powietrza / 46 
ISO 6743-3, L-DAA 
VG46 / pojemniki do 

20 l 
litr 120 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

13 Olej turbinowy / 46 
ISO 6743-5, L-TSA 

46 / pojemniki do 20 l 
litr 40 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

14 Olej turbinowy / 46 
ISO 6743-5, L-TSA 
46 / beczki do 210 l 

litr 830 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

15 
Olej elektroizolacyjny transformatorowy o 
napięciu przebicia powyżej 65kv / 10 

PN-EN 60296 / 
pojemniki do 20 l 

litr 2200 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

16 Olej osiowy / od 60 do 85 
PN61/C-96097 / 
pojemniki do 20 l 

litr 740 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

17 
Olej emulgujący do obróbki metali 
skrawaniem nie zawierający azotynu 
sodu, chloru, fosforu i metali ciężkich. 

pojemniki do 20 l litr 1070 ……….. …………………………. …………… ………… ……….. 23% ……………. 

RAZEM CZĘŚĆ NR 9: 13 520 x x x x ……….. x ……………. 

 
 



 

 

 
Wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyszczególnić pozycje):………………………  

 
Łączna cena brutto oferty w zakresie części nr 9 zamówienia (słownie złotych): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: 

 Powyższe ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny 
jednostkowe oraz pozostałe warunki umowy. 

 Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
II. TERMIN   REALIZACJI   ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: przez okres 13 miesięcy. 

Przewidywany termin realizacji od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. 



 

 

III. WARUNKI GWARANCJI: 

1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres: 

• dla części nr 1 zamówienia: …………… miesięcy  

• dla części nr 2 zamówienia: …………… miesięcy  

• dla części nr 3 zamówienia: …………… miesięcy  

• dla części nr 4 zamówienia: …………… miesięcy  

• dla części nr 5 zamówienia: …………… miesięcy  

• dla części nr 6 zamówienia: …………… miesięcy 

• dla części nr 7 zamówienia: …………… miesięcy 

• dla części nr 8 zamówienia: …………… miesięcy 

• dla części nr 9 zamówienia: …………… miesięcy 

2. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w 
Jaworznie lub w Libiążu. 
 

IV. WARUNKI   PŁATNOŚCI: 
 

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Oryginał faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern 
Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. 

 

V. OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY: 

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*  

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do 
koperty wewnętrznej:  

…………………………………………………………………….……/* 

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić 

 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………………………………… złotych zostało wniesione 
w dniu ………………. w formie ……………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………… 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


