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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483134-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Olej napędowy
2019/S 199-483134

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Cyrankowska
Tel.:  +48 564681300-15
E-mail: cyrankowska@mwio.pl 
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mwio.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego
Numer referencyjny: ZP4/2019/PN/OZ

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:cyrankowska@mwio.pl
www.mwio.pl
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl
https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego
„standardowego”(ON)przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń spalinowych
Zamawiającego,spełniającego wymogi normy PN-EN590+A1:2017-06oraz wymagania Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(t.j.Dz.U.z2015r.poz.1680).Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą
być gorsze niż,określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr3 do Rozporządzenia.Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 330000litrów(wartość szacunkowa)oleju napędowego wraz z
sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego.Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego
(330000litrów)jest ilością szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ±10 %,w zależności od
bieżących potrzeb Zamawiającego.Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości oleju
napędowego,Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

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
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Grudziądz

II.2.4) Opis zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego
„standardowego” (ON) przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń spalinowych Zamawiającego,
spełniającego wymogi normy PN-EN590+A1:2017-06 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9października2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(t.j.Dz.U.z2015r.poz.1680).Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą
być gorsze niż, określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr3 do Rozporządzenia.Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 330000litrów (wartość szacunkowa) oleju napędowego wraz z
sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego.Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego
(330000litrów) jest ilością szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ±10 %, w zależności od
bieżących potrzeb Zamawiającego.Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości oleju
napędowego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.2)Miejsce realizacji zamówienia:a)zbiornik
naziemny o pojemności 5000 litrów, wyposażony w urządzenie dozujące, usytuowany na terenie Zakładu
Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza,b)zbiornik naziemny o pojemności 5000litrów,
wyposażony w urządzenie dozujące, usytuowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu, przy
ul.Hallera79.3)Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:-Dostawa ON będzie odbywać się
transportem Wykonawcy.-Dostawa ON będzie odbywać się autocysternami będącymi w dyspozycji Wykonawcy,
spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19sierpnia2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(t.j.Dz.U.z2019r.poz.382 ze zm.) wyposażonymi w zalegalizowany sprzęt do pomiaru ilości zrzuconego paliwa
do zbiornika Zamawiającego [przy każdej jednostkowej dostawie Wykonawca musi dostarczyć poświadczoną



Dz.U./S S199
15/10/2019
483134-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 6

15/10/2019 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 6

kopię lub oryginał aktualnego świadectwa legalizacji przepływomierza autocysterny].-Dostawa ON będzie
realizowana partiami, na koszt i ryzyko Wykonawcy, według bieżących potrzeb Zamawiającego (4-7razy w
miesiącu) w szacunkowej średniej ilości 4500litrów jednorazowo, na podstawie jednostkowego zamówienia
składanego Wykonawcy drogą elektroniczną.Wykonawca zrealizuje dostawę jednostkową w ciągu 24godzin
od dnia otrzymania zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie
zamówienia.Składanie zamówień i dostawy następować będą w dni robocze–tj.od poniedziałku do piątku
w godz.od7.00-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.-Do każdej z dostaw jednorazowych
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć atest jakościowy producenta ON–atest powinien być powiązany
z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru dostawy lub wydania, powinien
zawierać:numer, datę wystawienia, nazwę ON, nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości, datę odbioru ON
oraz wyniki badań ON.-Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonego
ON pod względem jakości i zgodności z dostarczonym świadectwem jakości, poprzez przekazanie próbki ON
do zbadania niezależnemu akredytowanemu laboratorium.-Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane
dopiero z chwilą przepompowania ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości
ON.-Dowodem dostawy ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie
wpisana (przez pracownika Zamawiającego)rzeczywista ilość paliwa przyjęta do naziemnego zbiornika
paliw.Dokument zostanie podpisany przez pracownika Zamawiającego i kierowcę autocysterny.Wpisana i
potwierdzona przez wymienione wyżej osoby ilość przyjętego paliwa, stanowić będzie podstawę wystawienia
faktury VAT.Szczegółowe warunki odbioru paliwa, cena i warunki płatności,omówione zostały we wzorze
umowy,stanowiącym załącznik nr4 do SIWZ.-Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na
poczet realizacji przedmiotu zamówienia.-Zaoferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane
z dostawą,
W tym koszt transportu paliwa.

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
Początek: 09/01/2020
Koniec: 08/01/2021
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.2.12) 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

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i spełniają
warunki działu w postępowaniu. Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art.32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1 powyżej winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców. 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki określone w pkt 2 powyżej powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 4) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5)Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego w dalszej
części SIWZ „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Wymagania dotyczące składania JEDZ zawarto w
pkt 10 Działu VIII SIWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać 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)Wykonawca, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 3 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie, o którym mowa
powyżej składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 7)Zamawiający informuje, iż zgodnie
z art. 24 aa ustawy Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9) Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i podstaw do wykluczenia wraz z
wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków zawarte są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
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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: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:00

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, w sala konferencyjna

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 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 20000,00 zł (słownie złotych:
dwadzieścia tysięcy i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe wymagania
dotyczące wadium określone zostały w SIWZ. 2.Informacje o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
O ochronie danych osobowych informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i
Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spółką. 2. Administrator
danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na
adres: iodo@mwio.pl , telefon kontaktowy:

mailto:iodo@mwio.pl
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(+48) 56 45 04 918. 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 pn. „Sprzedaż
I sukcesywna dostawa oleju napędowego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp. 5.Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. 6.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. 7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8.Posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych; 3)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;
4)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:1) związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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