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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574077-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bystry: Olej napędowy
2022/S 202-574077

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8451981926
Adres pocztowy: Giżycko
Miejscowość: BYSTRY 1H
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Czerwińska
E-mail: przetargi@gzkbystry.pl 
Tel.:  +48 874299480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gzkbystry.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Giżycko
Krajowy numer identyfikacyjny: 8451981949
Adres pocztowy: Giżycko
Miejscowość: Giżycko ul. Mickiewicza 33
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@gzkbystry.pl 
Tel.:  +48 874299480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gzkbystry.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer referencyjny: GZK/ZP/4/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup:
oleju napędowego w ilości ok. 124 500 litrów,
benzyny bezołowiowej PB 95 ok. 3 300 litrów
dla pojazdów oraz sprzętu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Bystrym oraz dla pojazdów Gminy 
Giżycko

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
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bystry 1H
11-500 Giżycko

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup:
oleju napędowego w ilości ok. 124 500 litrów,
benzyny bezołowiowej PB 95 ok. 3 300 litrów
dla pojazdów oraz sprzętu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Bystrym oraz dla pojazdów Gminy 
Giżycko
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającym:
1) możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę w obrębie granic 
administracyjnych miasta i gminy Giżycko,
2) możliwość tankowania bezgotówkowego z 30 dniowym terminem płatności,
3) monitoring stacji paliw podczas tankowania pojazdów,
4) możliwość tankowania pojazdów na stacji paliw za pomocą karty paliwowej kierowcy i CHIP-u pojazdu lub 
samej karty paliwowej,.
5) możliwość otrzymywania cotygodniowego wydruku osobno dla GZK Sp. z o.o.
i Gminy Giżycko z tankowań, który zawierałby:
- ilość pobranego paliwa,
- datę i godzinę tankowania,
- imię i nazwisko tankującego,
- godzina tankowania,
- numer rejestracyjny pojazdu.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV
CPV 09134100-8 olej napędowy
CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa Pb 95.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość do stacji tankowania / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót paliwami) lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie uprawnień; posiadanie koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki 
na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.),
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stacje paliw w odległości do 5 km od bazy transportu GZK Sp. 
z o. o. w miejscowości Bystry 1h, całodobową, czynną siedem dni w tygodniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie określonym w art. 264 
ustawy Pzp
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie bądź mailem.
Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, w przypadku składania oferty wspólnej, zobowiązany jest do przedłożenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców.
Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.
Umowa o realizację dostawy z wyłonionym oferentem zostanie zawarta na takich warunkach, jakie wynikają ze 
wzoru. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 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: 21/11/2022
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: 18/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/
gzk_bystry do dnia 21.11.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających 
się na ofertę wczytanych na platformie, w dniu 21.11.2022 r. o godzinie 10:15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, 
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przezn

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 2023 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
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