
Prószków: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie 
Numer ogłoszenia: 171759 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. 
Daszyńskiego 13 A, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 77 464 80 73, faks 77 464 80 75. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim-proszkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego na 
potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika ON TITAN FuelMaster 
(o pojemności 5000 l) przez okres 12-u miesięcy z przeznaczeniem dla pojazdów Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie. Przedmiot zamówienia 
będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb oraz 
obejmuje transport zamawianego oleju do bazy ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie na koszt 
wykonawcy. Przewidywana ilość w okresie 12-u miesięcy: 80 000 litrów. Termin i 
przewidywana średnia częstotliwość dostawy: dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb, 
do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego. Przewidywana wielkość 
jednorazowej dostawy: ok. 3 500 l, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Miejsce 
dostawy: baza ZGKIM Sp. z o.o. w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a w Prószkowie, w godz. 
7:00 - 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sposób dostawy: autocysterną do 
przewozu oleju napędowego, wyposażoną w systemy nalewowe i pomiarowe. Rozładunek 
przy użyciu pompy przy autocysternie. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe 
dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, maszynach 
nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, 
określone w Polskich Normach PN-EN 590 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 



ciekłych. W przypadku udokumentowanego uszkodzenia pojazdu lub sprzętu w wyniku 
używania niewłaściwego paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy 
pokrycia kosztów naprawy. Podane przewidywane ilości są szacunkowe i mogą ulec 
zmniejszeniu, bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - wg Załącznika 2 do SIWZ oraz wykaże się posiadaniem koncesji 
na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętej 
zamówieniem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ważnej przez 
cały okres realizacji zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - wg Załącznika 2 do SIWZ oraz wykaże, że w ciągu ostatnich 3 
lat zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnej 
dostawie oleju napędowego w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o 
łącznej wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł. Celem potwierdzenia 
spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz 
wykonanych dostaw wg Załącznika nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem 
dowodów, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie, jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - wg Załącznika nr 2 do SIWZ oraz wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 
200 000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 



• wykaz wykonanych, a 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, 
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; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 
lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował przynajmniej jedno 
zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie oleju napędowego w ciągu 
następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej wartości brutto co najmniej 300 
000,00 zł.; 

• 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. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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 w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 



części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)Formularz ofertowy. 2) Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego na formularzu ofertowym. 3)Formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 
4)Komunikat cenowy o aktualnej na dzień 27.11.2015 r. cenie netto sprzedaży ON odnoszący 
się do jednostek objętości tj. litry - wystawiony przez producenta, u którego zaopatruje się 
Wykonawca (dopuszczalny jest wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). 5) W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
dołączyć pełnomocnictwo - ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) W przypadku polegania na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp pisemne zobowiązanie do 
udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. 7) Jeżeli w 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3.1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 



reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (dla 
dokumentu wskazanego w pkt. III. 4.3.1 tiret 1 i 3 ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w pkt. III 4.3.1 tiret 2). 8) W 
przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany określono we wzorze umowy oraz w rozdz. XXII ust. 6 - 9 SIWZ, tj.: - 
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, - zmiana nazwy, 
adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, - zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki 
procentowej należnego podatku VAT. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy 
mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w 
niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne 
z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą naruszać 
naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać w istotny sposób przedmiot zamówienia. 
Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając 
warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie 
zmiany, c) czas wykonania zmiany, d) wpływ zmiany na termin zakończenia, Wszystkie 
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 



nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy 
poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zgkim-proszkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków - 
Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  04.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, Sekretariat, I piętro.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy 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 

 
 
 

Prezes Zarządu 
/-/ 

Gerard Cebula 
 


