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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471222-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Olej napędowy
2020/S 195-471222

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Siedliska 77
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Detkiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl 
Tel.:  +48 876210101
Faks:  +48 876102060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-mazury.elk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu 
Zamawiającego
Numer referencyjny: ZP-PGO/09/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla oraz dodatku 
do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach w okresie 
24 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24957000 Dodatki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla oraz 
dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury”
Sp. z o.o. w Siedliskach w okresie 24 miesięcy.
2. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wynosi: 480 000 litrów oleju napędowego i 5 800 litrów dodatku 
do paliwa w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie poszerzenie zamówienia o: 48 000 litrów 
oleju napędowego i 580 litrów dodatku do paliwa w ramach 10 % prawa opcji (o którym mowa w art. 34 ust. 5 
Ustawy Pzp) – zakres fakultatywny, tj. uprawnienie Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia podstawowego 
o wskazany zakres w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 24 miesięcy.
3. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji w ilości 
10 %. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu szacunkowej ilości 
oleju napędowego oraz dodatku do paliwa zamówienia podstawowego.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie z tego tytułu.
4. Realizacja dostaw oleju napędowego i dodatku do paliwa będzie odbywać się sukcesywnie stosownie do 
potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
5. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał 
Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.
6. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy 
wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru oleju napędowego. Zamawiający ma prawo żądać okazania 
aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 
zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
7. Miejscem dostawy oleju napędowego i dodatku do paliwa będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 
19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Ełk.
8. Wykonawca w przypadku posiadania stacji paliw na terenie Miasta Ełku zapewni Zamawiającemu możliwość 
tankowania w ramach niniejszego zamówienia na tych stacjach paliw dla dwóch samochodów osobowych 
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będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. na takich samych 
zasadach i warunkach jak określone przy dostawach oleju napędowego do zakładu.
9. Zaznacza się że, Zamawiający posiada stację paliw o pojemności 9 000 litrów, do której będzie dostarczany 
przedmiot zamówienia.
10. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 2 dni, liczonych od momentu złożenia 
zamówienia telefonicznie bądź pisemnie przez Zamawiającego (bez wliczania sobót, niedziel oraz świąt).
11. Każda, jednorazowa dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 3 000 do 5 000 litrów 
oraz dodatku do paliwa w ilości do 250 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
12. Zmawiający zastrzega możliwość odrębnego realizowania dostaw oleju napędowego i dostaw dodatku do 
paliwa.
13. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1680) zmienionym rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 727) oraz wymogi 
określone w normie
PN-EN 590+A1:2017-06/ Ap1.
14. Wraz z każdą zakupioną partią oleju Wykonawca dostarczy dokumenty wydania, świadectwo jakości oleju 
napędowego oraz dokument cenowy producentów ze strony internetowej www.paliwa.pl aktualny na dzień 
dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Temin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa opcji w ilości 
10 %. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu szacunkowej ilości 
oleju napędowego oraz dodatku do paliwa zamówienia podstawowego.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie z tego tytułu.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 
50 000,00 PLN.

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
Zamawiający nie określa fakultatywnych podstaw do wykluczenia w celu wstępnego wykazania braku podstaw 
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy 
złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 5 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie 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 zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ.
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 
złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml),
warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję wydaną przez Urząd 
Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 284).
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 
złożyć: wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml).
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty: Koncesję, o której mowa w pkt V ust. 2.1) SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:
wypełniony jednolity europejski dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ (plik w 
rozszerzeniu .xml).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące 
dokumenty: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 
V ust. 2.2 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 
W związku z powyższym w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa także 
jednolity europejski dokument zamówienia – dotyczące tych podmiotów oraz przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1.ust. 2.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunnki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 11/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Wykonawca składa oraz oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia ofertę za pośrednictwem formularza składania ofert 
platformazakupowa.pl dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dotyczy sekcji III
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 1:
1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy 
Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2020
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