
 
Jaworzno, dnia 10.03.2008 r. 

 
  
   Wykonawcy zainteresowani  
   udziałem w postępowaniu 
 
 
 

Sprawa nr 01/2008/EZP/MZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z zakładów 
górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „ Odbiór i gospodarcze wykorzystanie 
odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.”  na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy 
pytanie jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
 
Pytanie:  
„W załączniku nr 4 do SIWZ (projekt umowy) w §2 pkt 5 Zamawiający określa, Ŝe „Załadunek 
odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez Wykonawcę wagony. 
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia wagonów do punktu zdawczo- odbiorczego zakładu 
Zamawiającego w czasie do 6 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia o potrzebie odbioru odpadów” 
Czy Zamawiający, uwzględniając przytoczone wyŜej zapisy jak równieŜ biorąc pod uwagę 
ujednolicenia zasad podstawiania i zabierania wagonów przez przewoźników kolejowych, 
przewiduje podpisanie z Wykonawcą stosownej umowy, regulującej powyŜsze zasady?” 
 
Odpowiedź: 
Czas podstawiania i ilość składów są określone w §2 pkt 2 i 4 zmienionego w wyniku wyjaśnień 
treści SIWZ z dnia 29.02.2008 (opublikowanych na stronie internetowej www.pkwsa.pl) projektu 
umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Zamawiający dokonuje dalszej zmiany projektu umowy, w zakresie §2 pkt 5, który otrzymuje 
brzmienie:  
„Załadunek odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez 
Wykonawcę wagony” 
 
W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony projekt umowy. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
(po modyfikacji nr 2) 

(projekt) 
 

P   r   o   j   e   k   t 
 
 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ......................................... pomiędzy : 
 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
z siedzibą: 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, 
NIP 6321880539, REGON 240033634, KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł, 
zwany dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………..,  
 
a: 
............................................................... 
............................................................... 
z siedzibą ...................................................... 
NIP ......................., REGON ...................., KRS ............................. 
zwany dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………..,  
 

 
Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „ Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych 
pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa nr  
01/2008/EZP/MZ oraz na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania, 

2. Oferty Wykonawcy z dnia…………….. 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ……………… z dnia…………………….. 

 
 

§1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych pochodzących 
ze wzbogacania węgla (kod 010412) w zakładach górniczych Zamawiającego, stosownie do 
wymogów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz, U. nr 62/2001 
poz. 627 z późn. zm.) i Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001 
poz.628), przy uŜyciu środków Wykonawcy. 
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§2 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

 
1. Wykonawca gwarantuje ciągły odbiór, transportem kolejowym odpadów technologicznych z 

poszczególnych zakładów górniczych w ilościach zadeklarowanych przez Zamawiającego. Na 
odrębne zamówienie Zamawiającego przedstawione w formie pisemnej, Wykonawca zapewni 
uzupełniający odbiór odpadów transportem samochodowym. 

2. Odpady odbierane będą według prognozowanych tygodniowo przez Zamawiającego ilości 
przekazywanych pisemnie Wykonawcy najpóźniej do czwartku tygodnia poprzedzającego. 
W powiadomieniach tych będą określone godziny podstawiania i odbioru odpadów. 

3. Zamawiający ma prawo zwiększyć zapotrzebowanie tygodniowe w stosunku do przesłanego 
harmonogramu, o którym mowa w pkt 2, jednakŜe, w przypadku, gdy zwiększenie to będzie 
przekraczało 20% planu pierwotnego, wówczas Wykonawca moŜe przesunąć termin 
podstawienia dodatkowych środków transportu i nie będzie się tego uwaŜać za naruszenie 
postanowień umowy. Zmiana tygodniowego zapotrzebowania będzie przesyłana Wykonawcy 
pisemnie tak samo jak tygodniowy harmonogram odbioru odpadów. 

4. Odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym w dni robocze.  
W razie potrzeby odbiór odpadów moŜe odbywać się w dni wolne od pracy po wcześniejszym 
powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wcześniejsze powiadomienie o 
potrzebie uruchomienia odbioru odpadów w dni wolne od pracy uwaŜa się takie 
powiadomienie, które dotrze do dyspozytora Wykonawcy w formie pisemnej nie później niŜ 
trzy dni przed dniem wolnym. JeŜeli mimo zamówienia Zamawiający nie uruchomi pociągu w 
dzień wolny, Wykonawcy przysługuje prawo obciąŜenia Zamawiającego kosztami związanymi 
z gotowością (obsada posterunków ruchu i lokomotyw). 

5. Załadunek odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez 
Wykonawcę wagony. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia wagonów do punktu 
zdawczo-odbiorczego zakładu Zamawiającego w czasie do 6 godzin od chwili przyjęcia 
zgłoszenia o potrzebie odbioru odpadów. 

6. Wagony dostarczone pod załadunek powinny być sprawne technicznie, wolne od 
zanieczyszczeń, dopuszczone do ruchu po torach PKP i odebrane przez upowaŜnionych 
rewidentów wagonowych. W razie stwierdzenia usterek technicznych wagon zostanie 
wyłączony z ruchu i zwrócony w stanie próŜnym do Wykonawcy.  

7. Ładowane na środki transportu odpady powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 46% oraz nie 
mogą zawierać innych materiałów niŜ odpady o kodzie 010412. W okresie ujemnych 
temperatur Zamawiający zobowiązany jest do zraszania przed załadunkiem pudeł wagonów i 
samochodów środkami przeciwzamarzającymi oraz stosowania podsypki z suchego kamienia. 

8. W sytuacjach awaryjnych, przy opóźnieniach w odbiorze odpadów, w celu utrzymania 
ciągłości ruchu ciągu technologicznego instalacji wzbogacających Zamawiający zorganizuje 
przewóz odpadów na miejsce magazynowania na terenie zakładów górniczych oraz późniejszy 
ich załadunek do wagonów a kosztami tych operacji obciąŜy Wykonawcę (zgodnie z §3 pkt. 
3). Ilość maksymalnie gromadzonych odpadów nie moŜe przekroczyć 4000 ton  na terenie ZG 
JANINA oraz 1000 t na terenie ZG SOBIESKI. Po przekroczeniu tych ilości zostaną 
Wykonawcy naliczone kary umowne za zwłokę w odbiorze odpadów zgodnie z § 4 pkt 4.  

9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za załadunek odpadów na wagony i samochody 
w ZG JANINA. Zamawiający poniesie równieŜ wszelkie koszty związane z tym załadunkiem 
(koszty sprzętu załadunkowego). 

10. W przypadku odbioru odpadów z ZG SOBIESKI: 
- za załadunek odpadów na wagony odpowiada Zamawiający i poniesie on wszelkie koszty z 
tym związane, 
- za załadunek odpadów mieszanych na samochody (rejon Szybu Piłsudski) odpowiada 
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Wykonawca i poniesie równieŜ wszelkie koszty z tym związane (koszty sprzętu 
załadunkowego). 

11. Wykonawca z chwilą przejęcia odpadów (opuszczenia terenu Zamawiającego) staje się 
posiadaczem odpadów i zgodnie z ustawą o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za 
przewóz, rozładunek, wykorzystanie odpadów i skutki ewentualnego naruszenia stanu 
środowiska. 

12. Wykonawca będzie wykorzystywał odbierane odpady na podstawie .................   ( np. decyzji 
Wojewody Śląskiego znak ..................... z  dnia ...........  - załącznik nr ....... do umowy). 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli miejsca i sposobu zagospodarowania 
odpadów. 

14. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub 
naruszeniem przez niego obowiązujących przepisów ochrony środowiska i składowania 
odpadów, a w szczególności: 
- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz, U. Nr 62/2001 poz. 628 z późn. zm.). 

15. Ustanawia się osoby sprawujące funkcje koordynatorów ds. realizacji niniejszej umowy: - ze 
strony Wykonawcy: ............................................................................................... 

- ZG SOBIESKI ……………………………………………………………… 
- ZG JANNIA …………………………………………………………… 

- ze strony Zamawiającego: 
- ZG SOBIESKI: mgr inŜ. Rafał Przystaś 
- ZG JANINA: mgr inŜ. Włodzimierz Bajak 

16. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych i nie narusza praw 
majątkowych osób trzecich. 

17. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę OC 
w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum ………….. zł, 
a takŜe zezwolenia i koncesje.  

18. W przypadku wygaśnięcia polisy OC o której mowa powyŜej Wykonawca dostarczy do osób 
sprawujących funkcję koordynatorów ze strony Zamawiającego, aktualną polisę OC na kolejne 
okresy ubezpieczenia – w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniej polisy - pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych 
określonych w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.  

19. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia lub koncesji, o której mowa w § 2 ust. 17 niniejszej 
umowy, Wykonawca dostarczy do osób sprawujących funkcję koordynatorów ze strony 
Zamawiającego, aktualne zezwolenie lub koncesję najpóźniej w dniu wygaśnięcia zezwolenia 
lub koncesji- pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych określonych 
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

§3 
ZASADY ROZLICZEŃ 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie l tony 

odpadów następujące jednostkowe ceny netto: 
a) z Zakładu Górniczego JANINA przy transporcie kolejowym ......................... zł (słownie 

złotych ..................... …./100),  
b) z Zakładu Górniczego JANINA przy transporcie samochodowym bez załadunku na 

samochody  ......................... zł (słownie złotych ..................... …./100),  
c) z Zakładu Górniczego SOBIESKI przy transporcie kolejowym ....................... zł (słownie 

złotych .....................…./100),  
d) z Zakładu Górniczego SOBIESKI przy transporcie samochodowym wraz z załadunkiem na 

samochody .............................. zł (słownie złotych ..................... /100). 
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2. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość wszystkich zamówień złoŜonych przez Zamawiającego na 
podstawie niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty brutto ………………………. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………….), 
czyli kwoty netto ………. zł (słownie złotych: ………………………………………) 
powiększonej o podatek VAT w wysokości …….. %. 

3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi naleŜy przesłać na adres: 
 Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno,  ul. Grunwaldzka 37.  
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią 

bez zgody Zamawiającego. 
6. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia 

i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 
Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w 
rozumieniu ust. 3 umowy.  

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur 
wystawianych w cyklach miesięcznych 

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego czynności awaryjnego gromadzenia 
odpadów na terenie zakładów (§ 2 pkt 8 umowy), przed załadunkiem na wagony ilość ich 
zostanie określona komisyjnie. Wykonawca obniŜy stawkę za odbiór i zagospodarowanie l tony 
tych odpadów o kwotę, netto 3,40 zł/t wynikającą z poniesionych przez Zamawiającego kosztów 
przewozu, składowania i załadunku odpadów na terenie zakładu. 

9. Rozliczenie ilości wywoŜonych odpadów odbywać się będzie na podstawie kart przekazania 
odpadów (karta przekazania odpadu zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14.02.2006 r. Dz.U.  nr 30, poz. 213).  

10. Karta przekazania odpadów sporządzana będzie, co miesiąc przez Zamawiającego 
w trzech egzemplarzach. Po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę ( i ewentualnie 
transportującego) dwa egzemplarze karty Zamawiający przekazuje Wykonawcy w terminie do 3 
dnia następnego miesiąca. Wykonawca załącza do wystawianej za wykonaną usługę faktury 
kopię karty przekazania odpadów. 

11. Ilość odpadów odebranych transportem kolejowym, będzie określana na podstawie ilości 
wywiezionych wagonów oraz ich średniego tonaŜu, który zostanie ustalony pomiędzy stronami 
podczas komisyjnego waŜenia potwierdzonego protokołem. Do chwili powołania komisji strony 
przyjmują średni tonaŜ wagonu typu 418 V wynoszący 40,33 ton odpadów mułowych z ZG 
JANINA oraz 49,6 ton odpadów popłuczkowych z ZG SOBIESKI, a przy wagonach typu 904V 
średni tonaŜ 80 t/wagon odpadów popłuczkowych z ZG SOBIESKI. 

12. Ilość wywiezionych odpadów transportem samochodowym, będzie określana na podstawie 
ilości kursów samochodów pomnoŜonych przez ich średni tonaŜ. Średni tonaŜ samochodu 
zostanie policzony na podstawie waŜeń wykonywanych jeden raz dziennie dla kaŜdego 
samochodu (suma tonaŜów samochodu w poszczególnych dniach odbioru, podzielona przez 
ilość dni, w których realizowany był wywóz).  

13. Fakturę naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty 
wykonania usługi w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 

14. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

15. NaleŜności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

16. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 
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18. W okresie trwania umowy będzie obowiązywać Formuła cenowa określona w załączniku nr 1 
do umowy.  

§ 4 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług. 
2. Wszelkie zastrzeŜenia dotyczące jakości wykonywanych robót zgłaszane będą przez 

uŜytkowników wyznaczonemu przez Wykonawcę koordynatorowi. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w odbiorze odpadów - w 

wysokości 0,1 % miesięcznej wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŜ 
10% wartości umowy z tego okresu. Kara umowna za zwłokę obliczana będzie od miesięcznej 
wartości wynagrodzenia za usługi, za miesiąc poprzedzający  miesiąc, w którym nastąpiła 
zwłoka. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu aktualnej polisy 
OC, zezwolenia lub koncesji – w wysokości 0,01 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 
umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy, strona ponosząca 
odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % łącznej 
nieprzekraczalnej wartości netto umowy określonej w § 3 pkt 2. 

6. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 5 
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

w wysokości 2 % ceny brutto oferty, tj. …………. zł. (słownie: …………) w formie  
..................... 

2. Zabezpieczenie wniesione Zamawiający będzie przechowywał, a następnie zwróci zgodnie z 
postanowieniami art.148 ust.5 oraz art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 6 
SIŁA WYśSZA 

 
1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŜnych od woli Stron, 
którym Strona nie mogła zapobiec przy naleŜytej staranności (siła wyŜsza) i które 
nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemoŜliwiając jej wykonanie w całości lub jej 
części, takie jak nieprzewidziane zmiany warunków górniczych, , poŜary, powodzie, trzęsienia 
ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych.  

2. Siłą wyŜszą nie jest w szczególności brak siły roboczej, materiałów, środków transportu. 
3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŜszą Strony są zobowiązane niezwłocznie 

się powiadomić. 
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§ 7 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji umowy: od dnia …………. do dnia …………... 
2. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta lub  

w przypadku osiągnięcia nieprzekraczalnej wartości umowy określonej w § 3 pkt 2.  
 

§ 8 
POUFNOŚĆ 

 
1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, 

dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy.  

2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących 
informację publiczną. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej waŜności, muszą być sporządzone w 
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeŜeniem art.144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze Stron. 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Formuła Cenowa 
Załącznik nr 2– decyzja ………… 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwaga 

w przypadku zawierania umów cząstkowych dla poszczególnych zakładów zostaną wprowadzone 
zmiany niniejszej umowy polegające na: 

- w § 2 zostanie pozostawiony pkt 9 lub 10 w zaleŜności od zakresu umowy (odbiór z 
ZG JANINA lub ZG SOBIESKI), 

- § 2 pkt 8 zostanie pozostawiona ilość magazynowanych odpadów stosowna do zakładu dla 
którego jest podpisywana umowa, w  pkt 15 odpowiedni koordynator  a w § 3 pkt 7 stosowny 
tonaŜ wagonów. 

- § 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 5 pkt 1 zostaną zmodyfikowane stosownie do zakresu rzeczowego (ceny 
dla poszczególnych zakładów, wartość umowy, wysokość zabezpieczenia uzaleŜniona od 
wartości umowy ). 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

FORMUŁA CENOWA 
 

1. Strony umowy dopuszczają moŜliwość waloryzacji umownych cen jednostkowych wg 
następujących wzorów: 

 
 
 

 
Czgs = [Xis*Cp)*Wi] + [Xwons*Cp)*Won] 

 
 
 

 
Czgj = [Xij*Cp)*Wi] + [Xwonj*Cp)*Won]  

 
gdzie: 
Czgj - cena na dany rok dla ZG JANINA [zł/t] 
Czgs - cena na dany rok dla ZG SOBIESKI [zł/t] 
Cp - poprzednia cena obowiązująca dla danego zakładu [zł/t] 
Wi - wskaźnik uzaleŜniony od inflacji 
Won - wskaźnik zmian cen oleju napędowego liczony za okres jednego roku wg cennika PKN Orlen- 

Olej napędowy EKODIESEL 
Xis - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 

punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG SOBIESKI. 
Wartość Xis zostanie obliczona według formuły:  
(100-Upwons)/100 

Xwons - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG SOBIESKI. 
Wartość Xwons zostanie obliczona według formuły: Upwons/100 

Xij - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG JANINA 
Wartość Xij zostanie obliczona według formuły:  
(100-Upwonj)/100 

Xwons - wartość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Wykonawcę określonym w 
punkcie IV. 6 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ dla ZG JANINA. 
Wartość Xwonj zostanie obliczona według formuły: Upwonj/100 

2. Wskaźnik uzaleŜniony od inflacji (Wi) policzony zostanie wg wzoru: 
Wi = (100+X*0,85)/100 
Gdzie: 
X- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Główny Urząd 
Statystyczny za poprzedni rok (przy podstawie rok poprzedni = 100) podany w procentach. 
3. Wartość wskaźnika zmian cen oleju napędowego zostanie obliczona w pierwszej waloryzacji 

jako iloraz średniomiesięcznej ceny w okresie od podpisania umowy do dnia waloryzacji w 
stosunku do ceny oleju z dnia ……… (rozpoczęcia realizacji umowy) 

4. Wartość wskaźnika zmiany cen oleju napędowego zostanie obliczona w kolejnych waloryzacjach 
jako iloraz średniomiesięcznej ceny w okresie od waloryzacji do średniomiesięcznej ceny za 
poprzedni okres rozliczeniowy (średniomiesięczna cena zostanie policzona z cen 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca). 
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5. Pierwsza waloryzacja będzie uzgodniona do końca lutego 2009 roku- z mocą obowiązywania od 
dnia 01.02.2009, kolejne waloryzacje uzgadniane będą do końca lutego kolejnego roku- z mocą 
obowiązywania od 01 lutego danego roku..  

6. W przypadku, gdy wskaźnik inflacji (Wi) będzie większy od wskaźnika cen oleju napędowego 
(Won)- całość ceny jednostkowej waloryzowana będzie o wskaźnik inflacji (Wi) 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 

 
 


