
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384637174

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Winiary, 4b

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 065 546 28 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zukrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukrawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a4c7e3d-529a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299142/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 14:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002037/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz-Zakład Ułsug Komunalnych w
Rawiczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546277

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546277

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę,
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaaufanym lub podpisem osobistym.
2. sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w
rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektropnicznych oraz środków komunikacji elektronicznej,
3)komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektroniczej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w SWZ. 4)Komunikacja ustna dopuszczalna
jest jedynie w ntoku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.
5)Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej sekretariat@zukrawicz.pl - powyższe nie dotyczy składania ofert, z tym że
podstawowym środkiem komunikowania sie jest Platforma Zakupowa, o której mowa wyżej. W takim
przypadku wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.
6)Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej i ormularzy: a) "Złóż ofertę" w odniesieniu di składania oferty lub
wniosku.b)"Wyślij wiadomość" w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do
Zamawiającego 7)Zamawiający określa:a)niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kbit/s; zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa:Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
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GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje, Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli, platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie UTF8,b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na
platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar, za chwilę
złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę,c) Zamawiający informuje, że występuje
limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij
wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB. 8) Zamawiający w zakresie: a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi
technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od
poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail
cwk@platformazakupowa.pl,, b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do
komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie prodecury przetargowej: Agata Kunicka, w zakresie
przedmiotu zamówienia : Maciej Malchrzak. 9) Pozostałe wymagania i zalecenia zostały zawarte w
rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, - rozdział XXIV pkt 4.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOP/361-27/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy
Rawicz – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, do pojazdów służbowych i sprzętów
wzkazanych w załączniku nr 1 do 
2. Zakup paliw płynnych musi się odbywać na terenie Gminy Rawicz. Wykonawca zapewni
Zamawiającemu realizację zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej
na terenie miasta - Gminy Rawicz we wszystkie dni miesiąca, drogą transakcji bezgotówkowych.
Stacja paliw powinna być czynna całodobowo. W ofercie należy podać stacje paliw przewidziane
do realizacji zamówienia z podaniem ich miejsca położenia (adresu).
3. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj tankowania paliwa, nr
rejestracyjny pojazdu, itd.
4. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy
paliw zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi przelewem na
rachunek bankowy podany przez Wykonawcę w fakturze.
5. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w
szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków transportu oraz
sprzętu podano niżej:

a) benzyna Pb-95 - 7 500 litrów
b) olej napędowy - 30 000 litrów

6. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania
zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu
przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
7. Dostawa będzie realizowana w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego 
8. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa,
cena paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu z uwzględnieniem
opustu Wykonawcy.
9. Szczegółowy wykaz pojazdów posiadających prawo do tankowań będzie stanowił załącznik
do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu
pojazdów poprzez zmianę załącznika do umowy.
10. Oferent będący płatnikiem podatku VAT powinien wyliczyć należny podatek (zgodnie z
ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późn. zm) Zastosowanie przez
wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. 2) Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 1 sporządzi
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny i łączną punktację. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami ( przy założeniu, że 1%=1pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których
mowa 
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie
podmiotowych środków dowodowych”
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
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o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1) lit. a) – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których wyżej mowa zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów: a) formularz ofertowy,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ-w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, c) pełnomocnictwo upoważniające
do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, d) pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się i udzielenie zamówienia, o których
mowa w rozdziale XI SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik
pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
4 Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00299142/01 z dnia 2021-12-03

2021-12-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/546277

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11
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