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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594050-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Koronowo: Paliwa
2022/S 209-594050

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 554-031-40-29
Adres pocztowy: Al. Wolności 4
Miejscowość: Koronowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kempczyńska
E-mail: j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl 
Tel.:  +48 525860414
Faks:  +48 525860419
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgkim.koronowo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669463
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/transakcja/669463
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego 100% udziału gminy

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
Numer referencyjny: ZP.261.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zamówienie składa 
się z 2 części, oznaczonych symbolami od 1 do 2:
Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego o 
pojemności 5 000 litrów.
Zadanie 2 – Sukcesywna dostawa oleju napędowego (do samochodów osobowych) etyliny (benzyny 
bezołowiowej Pb95) i skroplonego gazu ropopochodnego (LPG).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 
litrów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134000 Oleje napędowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego o 
pojemności 5 000 litrów wg ceny hurtowej paliwa + marża/upust podanej przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym.
1) Olej napędowy spełniający normę PN-EN-590+A1:2017-06 oraz normy jakościowe określone w 
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 
litrów, zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ul. 
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, w szacunkowej ilości 238 667,65 litrów.
2) Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, 
specjalistycznymi zaplombowanymi autocysternami (każda komora pojazdu – cysterny) wyposażonymi 
w legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie pomiarowe, w 
jakie wyposażona jest autocysterna, musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2068 z późn. zm.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

28/10/2022 S209
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



Dz.U./S S209
28/10/2022
594050-2022-PL

3 / 7

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego (do samochodów osobowych) etyliny (benzyny bezołowiowej Pb95) i 
skroplonego gazu ropopochodnego (LPG).
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09134100 Olej napędowy
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
do 10 km od siedziby Zamawiającego tj. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2 – Sukcesywna dostawa oleju napędowego (do samochodów osobowych) etyliny (benzyny 
bezołowiowej Pb95) i skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) wg ceny dnia na stacji – (minus) upust podany 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w ilościach:
1) Zamawiający wymaga, aby zakup paliwa dokonywany był w formie bezgotówkowej. Wykonawca winien jest 
dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa prócz wskazanej w formularzu 
ofertowym stacji także na jednej ogólnodostępnej stacji w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego przy 
zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż raz w miesiącu.

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn.zm.). Dotyczy zadania 1 i 2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponować min. 1 pojazdem dostawczym – autocysterną, który wyposażony będzie w 
zalegalizowany układ do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Dotyczy zad.1.
b) posiada stacje (stację) paliw spełniające(ą) wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853). Stacje (stacja) Wykonawcy 
muszą być czynne od poniedziałku do niedzieli 24 godz/dobę i znajdować się w odległości max. 10 km od 
siedziby Zamawiającego. Dotyczy zad. 2.
c) dysponuje możliwością bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa oprócz stacji o której mowa 
w podpunkcie b także na jednej ogólnodostępnej stacji znajdującej się w odległości do 30 km od siedziby 
Zamawiającego przy zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż w 
miesiącu. Dotyczy zad. 2

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4/1 do SWZ 
dla zadania nr 1 oraz w załącznik nr 4/2 do SWZ dla zadania nr 2.

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: 29/11/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 26/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/669463

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 
L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k 
ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
Zgodnie z treścią ww. przepisu zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień 
publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 
10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. 
h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. 
a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 
o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 
ust. 1 ww. ustawy, tj.: a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
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rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości \), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykluczenie następuje na okres 
trwania ww. okoliczności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +49 224587801
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jw
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
uPzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI uPzp. 
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 
uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone powyżej 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. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 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 
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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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +49 224587801
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2022
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