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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192426-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierpc: Olej napędowy
2018/S 085-192426

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu
ul. Konstytucji 3-go Maja 48
Punkt kontaktowy: 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48
Osoba do kontaktów: Mariusz Klimek
09-200 Sierpc
Polska
Tel.:  +48 242751512
E-mail: empegek.sierpc@shnet.pl 
Faks:  +48 242752468
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.empegek.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 09-200
Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

mailto:empegek.sierpc@shnet.pl
www.empegek.com.pl
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Kod NUTS PL923

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stacji paliw Zamawiającego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48 w
Sierpcu w latach 2018 - 2021 paliw płynnych o asortymencie i szacunkowych ilościach nie przekraczających
wielkości jak niżej;
— olej napędowy – standardowy – w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio; letni,
przejściowy lub zimowy, spełniający wymogi normy PN-EN 590, oraz wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1680).

Szacunkowa wielkość zamówienia 1 200 m3.
— benzyna bezołowiowa 95 spełniająca wymogi normy PN-EN 228, oraz wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1680).

Szacunkowa wielkość zamówienia 950 m3.
— benzyna bezołowiowa 98 spełniająca wymogi normy PN-EN 228, oraz wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1680).

Szacunkowa wielkość zamówienia 100 m3.
2. Dostarczone paliwo ma pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji, załadunek paliwa winien być dokonywany
bezpośrednio z terminala producenta, nie wcześniej niż 24 h przed dostawą,
3. Do każdej dostawy musi być załączony dowód wydania z terminala producenta, oraz aktualne świadectwo
jakości jako załącznik do dowodu wydania, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed dostawą.
4. Wykonawca dostarczy zamawiane paliwo własnym transportem (autocysterna) na swój koszt i ryzyko.
5. Autocysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym
przepływomierzem.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnej z otrzymanym zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 1 200 m3. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej

ilości 950 m3. Dostawa benzyny bezołowiowej 98 w szacunkowej ilości 100 m3.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 10 451 820,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2, Ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
z dopiskiem "wadium – dostawa paliw płynnych do stacji paliw „EMPEGEK” Sierpc ”. Dowód wniesienia
wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin
wniesienia wadium, przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium należy
wpłacić na rachunek bankowy: Bank PEKAO SA I O/Sierpc nr 12 1240 3204 1111 0000 2905 2637. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz
z odsetkami wnikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
5. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter
bezwarunkowy i nieodwołalny, (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie
oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania z ofertą tj. 60 dni.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
- w terminie związania z ofertą - zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46, ust.1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy
11. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w
terminie (godzina) składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 14 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury.
2. Zapłata należności następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych nie wcześniej niż w dacie
dokonania przez Zamawiającego odbioru dostawy.
3. Faktury za zrealizowane dostawy Zamawiający realizować będzie przelewem na konto Wykonawcy
4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać
koncesję na obrót paliwami ciekłymi wystawioną zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia
10.4.1997 r. – Prawo energetyczne.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga posiadania
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne na okres
wykonania zamówienia o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN., a jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy
wykonawca dostarczy pisemne zobowiązanie do jego przedłużenia na okres wykonywania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca znajdował się na dzień składania ofert na wykazie podmiotów
dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) i wpłacił kaucję gwarancyjną na kwotę nie mniejszą
niż 10 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Opłacona polisa potwierdzająca, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
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Oświadczenie, że oferent znajduje się na dzień składania ofert na wykazie podmiotów dokonujących dostawy
towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług i wpłacił kaucję
gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
co najmniej 2 dostawy w ilościach nie mniejszych niż 400 m3 ON i 300 m3 benzyn silnikowych rocznie dla
jednego nabywcy wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonych przez
Zamawiających, że zostały one wykonane w sposób należyty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT 17/62

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.6.2018 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.6.2018 - 11:15
Miejscowość:
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
1. Zmiany ogólne - możliwa jest:
1) zmiana adresu (siedziby) Zamawiającego/ Wykonawcy.
2) zmiana osób wstępujących po stronie / Zamawiającego/ Wykonawcy.
2. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę,
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy.
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności,
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia powyższych okoliczności,
3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S85
03/05/2018
192426-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 7

03/05/2018 S85
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 7

Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin wniesienia odwołania:
1) 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 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.4.2018
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