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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298857-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2020/S 122-298857

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie
Adres pocztowy: ul. Krótka 1
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PGK Opoczno Sp. z o.o. w Opocznie
E-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl 
Tel.:  +48 447547611
Faks:  +48 447890647
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.opoczno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pgk.opoczno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Olej napędowy i opałowy
Numer referencyjny: 07/2020

II.1.2) Główny kod CPV
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09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „Olej napędowy i olej opałowy", wraz 
z usługą transportu paliwa. Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się dwa 
zadania:
1) Dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego 

w skali 1 miesiąca wynosi: 22 m3, realizowana w dostawach co około 2 tygodnie w ilości ok. 11 m3 każda. 

Prognozowana całkowita ilość przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy wynosi: 264 m3.
2) Dostawy: lekkiego oleju opałowego. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu 

grzewczego (od września do maja) wynosi: 20 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego. Na przedmiot 
zamówienia składa się także usługa transportu ww. paliwa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 239 079.01 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100 Olej opałowy
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydanie paliw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nastąpi do stosownych zbiorników Zamawiającego, 
ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „Olej napędowy i Olej opałowy", wraz 
z usługą transportu paliwa. Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się dwa 
zadania:
1) Dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego 

w skali 1 miesiąca wynosi: 22 m3, realizowana w dostawach co około 2 tygodnie w ilości ok. 11 m3 każda. 

Prognozowana całkowita ilość przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy wynosi: 264 m3.
2) Dostawy: lekkiego oleju opałowego. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu 

grzewczego (od września do maja) wynosi: 20 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego. Na przedmiot 
zamówienia składa się także usługa transportu ww. paliwa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać posiadanie 
uprawnień, tj.: koncesji na wykonywania działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) paliw płynnych – w 
szczególności oleju napędowego/opałowego oraz zezwolenia lub licencji do wykonywania czynności transportu 
drogowego paliw.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: „JEDZ”) – wzór załącznik 
nr 2A do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: „JEDZ”) – wzór załącznik 
nr 2A do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie 
ich łączne spełnienie warunku dotyczącego potencjału technicznego) dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) 
pojazdami specjalistycznymi – autocysterna o pojemności roboczej:

— jeden (dla dostaw oleju napędowego) minimum 12 m3,

— drugi (dla dostaw oleju opałowego) minimum 8 m3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie 
ich łączne spełnienie warunku dotyczącego potencjału technicznego) dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) 
pojazdami specjalistycznymi- autocysterna o pojemności roboczej:

— jeden (dla dostaw oleju napędowego) minimum 12 m3,

— drugi (dla dostaw oleju opałowego) minimum 8 m3.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W wyniku udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta jedna umowa.
1) Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej.
2) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej.
3) Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.
4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
5) Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: POLSKA, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie 
ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Czerwiec 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem platformy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty (...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2191). Wobec obowiązku określonego w zdaniu poprzednim Wykonawca w terminie do 14 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy zadeklaruje Zamawiającemu na piśmie czy będzie korzystał z prawa wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020
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