
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852747825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 69C

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146210562

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dorzeczebialej.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dorzeczebialej.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64a5caff-58e3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307851/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 13:43
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005092/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dorzeczebialej.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). - https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 39 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem 39 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów
służbowych i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w formie
bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy na terenie gm. Tuchów.
Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości:
a. Około 50 000 l oleju napędowego;
b. Około 4 500 l benzyny bezołowiowej 95;

Uwaga! 
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa jest ustalona na podstawie zużycia w 2021 r. i ma
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze
strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliw w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania
przewidywanej ilości paliw. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.
Wymagania dotyczące dostawy:
a. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w
dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego rabatu (upustu) podanego przez Wykonawcę
w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2;
b. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów
służbowych i odpowiednich zbiorników przenośnych na paliwo; 
c. Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające
opis dotyczący: marki tankowanego pojazdu, nr rejestracyjny oraz stan licznika w momencie
tankowania. W przypadku tankowania do zbiorników na fakturze będzie zapis dotyczący
deklarowanego przez pracownika Zamawiającego miejsca planowanego zużycia (nazwa
sprzętu, urządzenia);
d. Wystawione faktury każdorazowo będzie podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego
pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zatankowanego paliwa.

2. Wszystkie rodzaje paliwa powinny posiadać parametry zgodne z PN jak również spełniać
wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19.10.2005r. również w okresie zimowym i mieć odpowiednie certyfikaty.

3. W przedmiotowym postępowaniu mogą brać udział tylko Wykonawcy posiadający stację paliw
na terenie gminy Tuchów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą
punkty wg wzoru wskazanego w Rozdziale 17 pkt 3 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy - TOM II

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14
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