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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7850002615
Adres pocztowy: Śrem
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarbak
E-mail: j.sarbak@pgk.srem.pl 
Tel.:  +49 612830511
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgk.srem.pl/

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego
Numer referencyjny: ZP-03/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 212 000 litrów do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia. Ilość asortymentu należy traktować jako szacunkową. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Rzeczywista 
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ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy nie przekroczy wartości oferty.
2. Zamawiający informuje, że minimalna wartość zamówienia wynosi 80% całości zamówienia.
3. W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej 
ilości zakupionego oleju napędowego do ± 20% zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o 
której w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z tytułu realizacji.

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: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Śrem

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 212 000 litrów do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia.
1. Dostawca winien zagwarantować ciągłość dostaw oraz dobrą jakość paliw płynnych, zgodną z aktualnie 
obowiązującymi normami PN-EN 15293 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015r. (Dz.U. poz. 1680 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwo autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor oraz 
drukarkę zainstalowaną w pojeździe w celu potwierdzenia wydanych litrów w temperaturze rzeczywistej 
i temperaturze referencyjnej z licznika pompy dla Zamawiającego, spełniający wszystkie wymagania 
obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 2166 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu 
paliw ciekłych).
3. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia 
pomiarowe, mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego

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
Okres w miesiącach: 16
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:
W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 
zakupionego oleju napędowego do ± 20% zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której 
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w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości oleju napędowego 
nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 26/06/2022
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2022
Czas lokalny: 10:05

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:
wrzesień 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2022


