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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484603-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2020/S 200-484603
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kośko
E-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Tel.: +48 856822357
Faks: +48 856822357
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.puk-hajnowka.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.puk-hajnowka.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/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Hajnówce
Numer referencyjny: PUK/PN/09/ON/2020

II.1.2)

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

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce przy ul. Łowczej 4.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szacunkowa ilość oleju napędowego wynosi 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) litrów, w tym 50.000
(pięćdziesiąt tysięcy) litrów oleju napędowego arktycznego. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji
umowy ilość dostarczonego paliwa może ulec zmniejszeniu (nie więcej niż o 20 %) i nie będzie to stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 3 000 (trzy tysiące) litrów do 5 000 (pięć tysięcy) litrów.
Częstotliwość dostaw w zależności od zapotrzebowania. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 3 000
(trzy tysiące) litrów do 5 000 (pięć tysięcy) litrów. Częstotliwość dostaw w zależności od zapotrzebowania.
Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie do celów własnych.

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
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000 PLN.
2) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4) Szczegółowe informacje na temat wnoszenia wadium zawiera dział IV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu, dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i objętymi przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego
dokumentu — aktualnej na dzień składania ofert koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie
ustawy Prawo energetyczne z 10.4.1997 (t.j. Dz.U. 2020 poz.833).
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia
mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) – aktualnej na dzień
składania ofert koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 833).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia
mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp), dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. opłaconej polisy (polisa + dowód opłaty składki) lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełnić co
najmniej 1 Wykonawca samodzielnie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie
przedłożeniamu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp):
1) wykazu wykonanych dostaw z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik nr
2ado SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przy czym
dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
2) wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Za spełniającego warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający
uzna tego, który;
1) wykaże się co najmniej 1 (jedną) wykonaną dostawą min. 400 000 litrów oleju napędowego;
oraz
2) wykaże, że dysponuje co najmniej 1 samochodem do przewozu paliw ciekłych, wyposażonym w
elektroniczną instalację pomiarową do paliw ciekłych (z aktualną legalizacją) oraz drukarkę umożliwiającą
zrobienie wydruku z dostawy. Wydruk musi zawierać informacje o ilości dostarczonego produktu w
temperaturze rzeczywistej oraz jednocześnie ilości w temperaturze 15o.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie
którejdokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1-4.
1) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującym
okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie
firmy, zmiany rachunku bankowego, itp.
2) W przypadku niewyczerpania ilości oleju napędowego, określonego w umowie, w okresie na jaki umowa
została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy
jednak niż kolejne 3 miesiące.
3) Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy
czym zmiana ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na realizację zamówienia.
4) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek:
a) zaistnienia moż...

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: 17/11/2020
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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, sekretariat
Hajnówka, ul. Łowcza 4, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu: https://
miniportal.uzp.gov.ploraz ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal na zasadach określonych w SIWZ.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej pod adresem https://
miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx 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:
Październik 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp: Zamawiający nie
przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art 24 ust. 5 ustawy.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę nie podlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga przedłożenia mu:
wraz z ofertą
a) wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej JEDZ (na wzorze
stanowiącym załącznik do SIWZ), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w instrukcji
wypełniania przygotowanej przez UZP (Uwaga – spośród części IV formularza JEDZ wystarczającym jest
wypełnienie sekcji α). Zamawiający zwraca uwagę, na dokładne wypełnienie oświadczenia JEDZ.
Uwaga: Zamawiający zwraca szczególną uwagę na formę elektroniczną składania tego dokumentu
wprowadzonym postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, 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.
Na wezwanie Zamawiającego (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp, w związku z art. 24aa
uPzp) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 uPzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakr. okr. w art. 24 ust. 1 pkt 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne (oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 15 uPzp);
e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 uPzp).
W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23, Wykonawcy mają złożyć (w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego (w trybie i na
zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp, w związku z art. 24aa uPzp) Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenia lub dokumenty:
— koncesja na obrót paliwami ciekłymi,
— wykaz wykonanych dostaw z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (Zał. nr 2a do SIWZ) oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
— wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (Zał. nr 2b do SIWZ).
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia, tj polisa i dowód opłaty składki.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia zawarty jest w dziale II. SIWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w dziale VI SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony
prawnej” (art. 179 – 198g ustawy Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
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zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w rozdz. III pkt 1 SIWZ.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 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.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020

14/10/2020
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