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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331299-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2021/S 126-331299

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: Alina Turlińska-Zapała
E-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl 
Tel.:  +48 447547611
Faks:  +48 447890647
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.opoczno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pgkopoczno.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 olej opałowy
Numer referencyjny: 06/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy pn. „Olej napędowy i Olej opałowy”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 2 do SWZ.
3. Nazwa/nazwy, kod/kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
— 09.13.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590),
— 09.13.51.00-5 Olej opałowy, wraz z usługą transportu paliwa,
— 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
4. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie paliw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nastąpi do 
stosownych zbiorników Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy pn. „Olej napędowy i Olej opałowy”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego 
postępowania składają się dwa zadania:
1) dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”, spełniający wymagania: ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 133), rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1680) oraz właściwych obowiązujących polskich lub europejskich norm – norma EN 590. Na 
przedmiot zamówienia składa się także usługa transportu w/w paliwa. 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, spełniający wymagania: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 133), rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników 
statków żeglugi śródlądowej z dnia 21 maja 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 584). Na przedmiot zamówienia 
składa się także usługa transportu w/w paliwa. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu 

grzewczego (od września do maja) wynosi: 24 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
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 
spełnienia niniejszego warunku wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca obowiązany jest wykazać 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,
wyposażone w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2166 z późn. zm.) i aktów 
wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym 
realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość 
zrzutu paliwa do zbiornika odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do transportu paliwa jak i urządzenie 
pomiarowe winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez 
uprawniony organ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

02/07/2021 S126
https://ted.europa.eu/TED

3 / 7



Dz.U./S S126
02/07/2021
331299-2021-PL

4 / 7

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca obowiązany jest wykazać 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,
Wyposażone w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2166 z późn. zm.) i aktów 
wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym 
realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość 
zrzutu paliwa do zbiornika odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do transportu paliwa jak i urządzenie 
pomiarowe winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez 
uprawniony organ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 14.5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej.
4) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 
ustawy oraz postanowień Projektu umowy.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
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: 07/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 2022

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika.
3) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub 
JEDZ.
c) Zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 18 SWZ.
d) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasób
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu.
4) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu, obejmują:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 
ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
6) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
7) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny 
oferty.
8) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie: https://pgkopoczno.pl/.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi małych i 
średnich przedsiębiorców.
4) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6) Terminy wnoszenia odwołań:
a) Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
— 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.
d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
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oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021
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