
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2022r. do 28.02.2023r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690511170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3-go Maja 11

1.5.2.) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2216 684

1.5.8.) Numer faksu: 17 2216 633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgkim@pgkim-sedziszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-sedziszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych, Pobór oczyszczanie i
rozprowadzanie wody. Gospodarowanie odpadami .

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 oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
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Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2022r. do 28.02.2023r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ccf5073-71ee-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013235/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 08:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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
http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

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: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnienie oświadczeń, lub dokumentów na wezwanie
Zamawiającego) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) za
pośrednictwem strony http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Ofertę przygotowaną w
sposób określony 
w rozdziale XV SWZ, należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego wraz z wymaganymi
załącznikami, dostępnego na platformazakupowa.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
platformazakupowa.pl zwanym dalej „regulaminem” dostępnym na stronie głównej platformy.

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:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z 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”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11,
tel. 017 2216 769, adres e-mail: pgkim@pgkim-sedziszow.pl ) inspektorem ochrony danych osobowych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp., jest Pan
Piotr Siwiec, adres e-mail: pgkim@pgkim-sedziszow.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pt.:„Dostawa oleju napędowego dla potrzeb 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2022r. do 28.02.2023r.”
prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub na okres przechowywania tych danych
zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie z środków UE ; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 6) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie
przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2022/PGKiM

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
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa oleju napędowego dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie
Małopolskim w następujących ilościach: olej napędowy - 
55 000 litrów. Podane ilości paliw są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie
obowiązywania umowy. Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku z tym
Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw paliwa stosownie do potrzeb.
Dostarczona mniejsza ilość paliwa 
w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości. Dostawa oleju
napędowego realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez
Zamawiającego. Rozładunek do zbiornika 5 000 l za pomocą pompy przy autocysternie.
Dostawa paliwa ma być wykonywana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim
zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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 dostawy

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące oświadczenia
wymagane w SWZ: 
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SWZ 
2) niepodleganiu wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenia, o których mowa w ust.1, stanowią wstępny dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
2) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Wykonawca wykaże, że posiada koncesje ważną przez cały okres
trwania umowy wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku
składając odpowiednie oświadczenie zamieszczone w formularzu ofertowym, a Wykonawca
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy ważną koncesję.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w
sprzętem w ilości co najmniej: samochód autocysterna z pompą - 1 sztuka 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku
składając odpowiednie oświadczenie w formularzu ofertowym.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych na wezwanie określonych w rozdziale VII SWZ.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego składa Oświadczenie
o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, złożonym wraz z
ofertą na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmują: 
1) Wykonawca wykaże, że posiada koncesje ważną przez cały okres trwania umowy wydaną przez
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie zamieszczone w
formularzu ofertowym, a Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy
ważną koncesję.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.
58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy-
Załącznik nr 5 do SWZ.
4) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366
Kodeksu Cywilnego. 
3. W formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta jest składana wspólnie oraz wpisać
dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pomocą platformy Zakupowej strona http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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