
Ogłoszenie nr 500589-N-2019 z dnia 2019-01-04 r.  
 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.: 

 Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z 

o.o., krajowy numer identyfikacyjny 061611845, ul. Partyzancka   2 , 21-

007  Mełgiew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 460 57 30, 512347746, e-

mail tolszak@melgiew.pl, gpk.melgiew@gmail.com, faks 81 460 57 90.  

Adres strony internetowej (URL): http://gpkmelgiew.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 



indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

http://gpkmelgiew.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

http://gpkmelgiew.pl/index.php/zamowienia-publiczne 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Mełgiew, do dnia 19.01.2019r. do godz. 12:00  

Adres:  

ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew, piętro I (wejście z tyłu budynku) 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju 

napędowego wraz z dzierżawą zbiornika.  

Numer referencyjny: GPK.271.1.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 



zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Określenie przedmiotu 

oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) sukcesywna dostawa oleju napędowego 

odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 

z 2006 r w ilości szacunkowej do 2200 litrów miesięcznie (ok 26.000 litrów za cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia) . 2) udostępnienie w formie dzierżawy na 

okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r . (Dz. U. z 2008r. Nr 60, 

poz. 371) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju 

napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i 

urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów 

Zamawiającego olejem napędowym, 3) lokalizacja zbiornika – Baza magazynowo- 

transportowa Mełgiew 21-007 ul. Partyzancka 42, 4) Wykonawca w ofercie określi 

cenę hurtową jednostkową netto zł/l ON na dzień 10.01.2019 r. oraz marżę/upust* 

na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez 

cały czas trwania umowy. 5) Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: a) dzierżawa 

zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego b) 

dowóz ON do zbiornika c) analiza rozliczeniowa d) dostępność on-line do danych 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. e) oraz innych koniecznych do 

realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania: 1) do każdej dostawy oleju 

napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy 

dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo 

jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii (próbkę rozjemczą oleju napędowego 

w 1 litrowym plastikowym pojemniku zabezpieczonym zakrętką samo-kontrującą z 

dwóch kolejnych dostaw, którą to zlewa w obecności pracownika Zamawiającego). 

2) list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i 



godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko 

kierowcy dokonującego załadunku cysterny, 3) Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymywania kaucji gwarancyjnej na rzecz Ministerstwa Finansów przez okres 

trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT. 4) 

dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu 

załadunku cysterny na magazynie, 5) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do 

zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony 

dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 6) 

Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w 

zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu. WYDZIERŻAWIENIE, 

DOSTAWA I INSTALACJA ZBIORNIKA OLEJU NAPĘDOWEGO Z 

DYSTRYBUTOREM 1) Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres 

realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego 

zbiornik paliwa. Zbiornik ma być dwu płaszczowej konstrukcji, o pojemności od 

2500 do 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z 

wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków 

atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne 

zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla 

środowiska naturalnego. 2) zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu nie później niż do dnia 31.03.2019r. 

Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz 

wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji 

(poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT ), 

opinię Instytutu Ochrony Środowiska, jak również spełniać inne wymagania (np.: 

SANEPID-u, PIP, BHP). za poniesie koszty zapłaci Wykonawca. 3) pompa i 

dystrybutor mają być umieszczone w zamykanej obudowie chroniącej przed 

dostępem osób niepowołanych. 4) układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem 

zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom 

(operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) 

kluczy logujących lub równoważnych ROZLICZANIE KIEROWCÓW I 

ZARZĄDZANIE PALIWEM 1) olej napędowy jest własnością Wykonawcy do 

chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby 



Wykonawca wydaje olej napędowy kierowcom (operatorom) oraz pojazdom 

upoważnionych przez Zamawiającego ze zbiornika zlokalizowanego na terenie 

Zamawiającego za pomocą kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom 

(maszynom) kluczy logujących lub równoważnych.. 2) dostawy oleju napędowego 

mają odbywać się w godzinach 7.00 do 13.00 w dni robocze. 3) O dostawie oleju 

napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 

2-godzinny wyprzedzeniem, 4) ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana 

w temperaturze rzeczywistej. 5) niezbędne zamawiającemu załączniki do faktur 

Zamawiający pobiera samodzielnie z programu do bezobsługowego poboru paliwa  

 

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, w 

przypadku zwiększenia potrzeb ponad 26 tys. litrów, przy zachowaniu parametrów 

dostaw ON i dzierżawy zbiornika z oferty wybranego Wykonawcy.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  



miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-03-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 

montażu i odebrania protokołem zdawczo- odbiorczym zbiornika na ON do 

31.03.2020 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, iż posiada zezwolenie na obrót paliwami ciekłymi.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną minimum 500 000 zł  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej 2 dostawy oleju napędowego w ilości 15 000 litrów/rok każda 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 



zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Tak 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



1. Wypełniony formularz oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23) ustawy, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia 

następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika Nr 7 do 

SIWZ). 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

Wypełniony formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

zamówieniu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 1) zawodowych, sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym 

zakresie - załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie złożone przez osobę 

nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez 

Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej. Wykonawca, którego oferta 



będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek, na wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, złożenia aktualnych zaświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia: 1) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i 

ekonomicznej. 2) Kserokopię, potwierdzoną przez Wykonawcę Koncesji, 

zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany 

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania – zezwolenie na obrót paliwami ciekłymi. 3) wykazu wykonanych 

dostaw w zakresie niezbędnych do wykazu spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 

dostawy oleju napędowego w ilości 15 000 litrów/rok każda wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (referencje lub protokoły odbioru lub faktury)- wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 



Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

Nie  



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena paliwa 80,00 

Miesięczna opłata Uwzględniająca wszystkie koszty Realizacji zadania 10,00 

Stały upust do 1 litra ON 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  



 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

3. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu 

(załącznik nr 2 do SIWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 4. Na 



podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w 

drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące 

okoliczności (warunki zmiany umowy): 1) zmniejszenie przedmiotu umowy w 

stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie; 2) wydłużenie terminu 

wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego 

dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu 

umowy; 3) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego 

w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych 

umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do 

przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem 

umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania 

zamówień nieobjętych umową; 4) Zrealizowany zakup paliwa objętego 

zamówieniem będzie niższy o 20 % od podanej do wyceny ilości ON, zostanie 

umowa przedłużona aneksem o szacunkowy termin zrealizowania ilości 26000 

litrów ON. 5) inne niż wskazane w ust. 1-4 okoliczności, jeżeli w stosunku do 

zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 6) zmiany dotyczącej stawki 

podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy, 

7) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i 

Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w 

umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). 5. 

Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Zmiany umowy nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, 

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać 

wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca 

pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w 

sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-01-18, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 



całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 


