
Sulęcin, dnia 22.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości

powyżej 30.000 EURO

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 ul. Chrobrego 3,

69-200 Sulęcin

ogłasza wszczęcie postępowania, którego przedmiotem jest 

 „Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów

znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sulęcinie.”

1. Opis przedmiotu zamówienia.

a) Przedmiot  zamówienia obejmuje  sukcesywną  dostawę oleju napędowego w szacunkowej

ilości 100 000 litrów przez okres 1 roku do zbiornika oleju napędowego o pojemności 5 000

litrów  znajdującego  się  na  terenie  siedziby  Zakładu  Usług  Komunalnych  Spółka

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  przy  ul.  Chrobrego  3  w  Sulęcinie   o  parametrach

opisanych aktualnie obowiązującą Polską Normą z uwzględnieniem odrębnych parametrów

w okresie letnim i zimowym  w zależności od warunków atmosferycznych.

b) Sukcesywna  dostawa  będzie  realizowana  bezgotówkowo  w  sposób  bezpośredni

do  zbiornika  oleju  napędowego  w  przewidywanych  jednorazowych  dostawach  w ilości

od  2 000 do 5 000 litrów na podstawie zamówienia złożonego mailem  lub telefonicznie nie

później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

c) Oferowane  paliwo  musi  odpowiadać  wymaganiom  jakościowym  zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Z 2015 r. poz.1680).

d) Wraz  z  każdą  dostawą  winno  być  dostarczone  świadectwo  jakości  dostarczonej  partii

paliwa.

e) Ilość  oleju  napędowego  podana  w  punkcie  a)  wynika  ze  średniego  zapotrzebowania

rocznego i może nieznacznie ulec zmianie w trakcie  realizacji umowy.

2.  Specyfikację  Warunków  Zamówienia  można  odebrać  osobiście  w  siedzibie

Zakładu  Usług  Komunalnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Sulęcinie

przy ul. Chrobrego 3 lub pobrać ze strony internetowej miniportal.uzp.gov.pl .

3. Oferty należy składać elektronicznie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

4. Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2021 r. o godzinie 10:00.



5.  Komisja  przetargowa  otworzy  oferty  w  dniu  29.10.2021 r.  o  godz.  10:15 w  obecności

przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia ofert.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia -  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

9. Termin związania ofertą: do 26.11.2021 r. - bieg rozpocznie się w dniu składania ofert.

10. Kryteria wyboru oferty:

a) cena – 98  (cena ofertowa brutto 1 litra ON)

b) termin płatności – 2

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz

art. 109 ust. 1 Pzp:

* nie podlegają wykluczeniu;

* spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  ile  zostały  one określone przez zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do

wykluczenia Wykonawca dołącza do oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 2 do

SWZ;

b) oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia

publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 Pzp - załącznik nr 3 do SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1.  kompetencji  lub  uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile

wynika to z odrębnych przepisów;

2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej i zawodowej.

13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi obejmujących olej napędowy wydaną przez

uprawniony organ;

b) Aktualną,  opłaconą  polisę,  a  w przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Jeżeli przedstawiona polisa nie została opłacona w dniu jej zawarcia celem udokumentowania

jej opłaty należy przedłożyć np. dowód jej opłaty względnie poszczególnych rat.



2.       W zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie   art.    112   ust.    2  

ustawy należy przedłożyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia podstawie art. 125 ust.1 ustawy;

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego albo inny dokument

potwierdzający,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawiony  nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

c) Aktualne  zaświadczenie  właściwego  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia lub inny dokument  potwierdzający, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca,  który  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,

niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest

udowodnić,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu

zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej

Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ;

-  nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne,

albo,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie  na raty  zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Oferta oprócz w/w dokumentów ma zawierać:

a) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ, 

b) Oświadczenia – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,

c) Pełnomocnictwo/upoważnienie. 



14. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Małgorzata  Żelechowska -  Referent  do  spraw  obsługi  klienta,  tel. (95) 755 54  13

– w zakresie procedury przetargowej, 

Paulina  Patelska –  Kierownika Działu  Obsługi  Klienta  i  Eksploatacji,  tel.  (95)  755  54  19

–  w zakresie przedmiotu zamówienia.

15 . Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.10.2021 r. 

pod nr 

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

                                       Podpisano:
    Prezes Zarządu

    mgr inż. Dariusz Kiepura
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