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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529793-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Olej napędowy
2018/S 232-529793

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
390081536
ul. Nowodworska 60
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
Tel.:  +48 768566350
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o.o. z podziałem na części”
Numer referencyjny: NZP/TO/TZZ/13/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

mailto:przetargi@lpgk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o.o. 2. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Części zamówienia. Wykonawca może złożyć
ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. 3. Część nr 1 zamówienia – „Sukcesywna dostawa benzyny
silnikowej bezołowiowej Pb-95 oraz olejów napędowych dla pojazdów i sprzętu Zamawiającego”. Rodzaj i ilość
paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia (w okresie 48 miesięcy): 1) Benzyna silnikowa bezołowiowa Pb-95
-16.060 litrów, 2) Olej napędowy „standardowy” - 650 672 litrów, 3) Olej napędowy „o lepszych parametrach
niskotemperaturowych” - 2 350 litrów. 4. Część nr 2 zamówienia - „Sukcesywna dostawa oleju napędowego
do będących własnością Wykonawcy zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów”. Przewidywana ilość paliwa jaką Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w okresie obowiązywania
umowy (48 miesięcy) wynosi 500 000 litrów.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej Pb-95 oraz olejów napędowych dla pojazdów i sprzętu
Zamawiającego.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Część nr 1 zamówienia - Sukcesywna dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej Pb-95 oraz olejów
napędowych dla pojazdów i sprzętu Zamawiającego.
Rodzaj i ilość paliwa (w okresie 48 miesięcy) stanowiącego przedmiot zamówienia: 1) Benzyna silnikowa
bezołowiowa Pb-95 - 16 060 litrów, 2) Olej napędowy „standardowy” - 650 672 litrów, 3) Olej napędowy „o
lepszych parametrach niskotemperaturowych” - 2 350 litrów. Podane ilości paliwa są szacunkowe. Zamawiający
zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego. Tankowanie paliw odbywać się będzie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego
na stacjach paliwowych Wykonawcy do zbiorników paliwa pojazdów lub sprzętu silnikowego i kanistrów
należących do Zamawiającego. Pobieranie paliwa odbywać się będzie z wykorzystaniem kart paliwowych do
rozliczeń bezgotówkowych. Po zatankowaniu przez Zamawiającego Wykonawca każdorazowo wystawi dowód
sprzedaży (wydania paliwa) mający charakter wydruku z terminala obsługującego karty paliwowe. Wykonawca
w terminie uzgodnionym przez Strony nieodpłatnie wyda Zamawiającemu karty paliwowe na podstawie
przekazanego przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy wykazu kanistrów oraz sprzętu
silnikowego i pojazdów uprawnionych do tankowania paliwa. Karty paliwowe powinny umożliwiać identyfikację
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pojazdu lub sprzętu Zamawiającego, dla którego pobierane było paliwo. W okresie realizacji zamówienia
publicznego rodzaj (oznaczenie identyfikacyjne, np. nr rejestracyjny pojazdu) i ilość kanistrów, pojazdów oraz
sprzętu silnikowego ujętych w wykazie może ulec zmianie. Szacunkowa ilość kart paliwowych niezbędnych
dla realizacji zamówienia wynosi 60 sztuk. Karty paliwowe winny posiadać zabezpieczenia umożliwiające
zachowanie bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowej przy zakupie paliwa i pozwalać na zablokowanie karty
w przypadku jej utraty. Wykonawca powinien posiadać minimum dwie stacje paliwowe w mieście Legnica
czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Tankowanie paliwa przez Zamawiającego może odbywać się na
stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Parametry paliw będących przedmiotem umowy
powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.
1680). Oleje napędowe stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-
EN 590+A1: 2017-06, natomiast benzyna silnikowa bezołowiowa Pb-95 winna spełniać wymagania Polskiej
Normy PN-EN 228+A1: 2017-06. W przypadku zmian dotyczących wymogów i norm, o których mowa powyżej
Wykonawca zobowiązany jest dostosować jakość paliwa do nowych wymagań i norm. Zamawiający zgodnie
z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku
do rozwiązań opisanych w ww. normach z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego paliwo spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dołączając w tym celu
do oferty stosowne dokumenty (dowody). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie później
niż w momencie dostarczenia paliw po raz pierwszy ich aktualnych kart charakterystyki w formie papierowej
lub elektronicznej. W przypadku aktualizacji kart charakterystyki, o których mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu ich uaktualnione wersje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość dla części nr 1 zamówienia wynosi 30 000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 3. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt IX. SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Sukcesywna dostawa oleju napędowego do będących własnością Wykonawcy zbiorników zlokalizowanych na
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego „standardowego” (500 000 litrów) do
zbiorników znajdujących się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej
1 (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Dostawy realizowane będą zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w ciągu 2 dni roboczych od momentu
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i odbywać się będą środkiem transportu należącym do
Wykonawcy oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00. Parametry
paliwa będącego przedmiotem umowy powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680). Olej napędowy stanowiący przedmiot zamówienia powinien
spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1: 2017-06. W przypadku zmian obowiązujących przepisów
i norm Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych wymagań jakościowych. Wykonawca nieodpłatnie
dostarczy i przekaże Zamawiającemu w bezpłatne użytkowanie fabrycznie nowe zbiorniki (2 szt.) na olej
napędowy. Zamawiający będzie użytkował zbiorniki w okresie obowiązywania umowy, a po tym terminie
zwróci zbiorniki Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonywanie na własny koszt
przeglądów serwisowych zbiorników, zapewnienie dozoru technicznego i innych czynności niezbędnych
do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiorników. W przypadku wystąpienia uszkodzenia zbiornika
nie nadającego się do naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt
nowy zbiornik zgodny z wymogami zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca
po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie do dostarczenia jednego
z dwóch zbiorników na olej napędowy i jego montażu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
przy ul. Rzeszotarskiej 1 w Legnicy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca dostarczy i dokona
montażu drugiego zbiornika paliwa w terminie trzech miesięcy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w okresie obowiązywania umowy zapotrzebowanie na
drugi zbiornik paliwa ze strony Zamawiającego może nie wystąpić. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
szczegółową instrukcję obsługi dostarczonych zbiorników oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie
ich eksploatacji. Dostarczone przez Wykonawcę zbiorniki paliwa powinny podlegać dozorowi technicznemu i
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.9.2001 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe
przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1211 z późn.
zm.) oraz posiadać certyfikaty wymagane przez obowiązujące normy i przepisy prawa. Wykonawca nieodpłatnie
dostarczy Zamawiającemu karty paliwowe na podstawie przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy wykazu sprzętu silnikowego i pojazdów uprawnionych do pobierania paliwa ze zbiorników. Karty
paliwowe powinny umożliwiać identyfikację pojazdu lub sprzętu Zamawiającego, dla którego pobierane
było paliwo. W okresie realizacji zamówienia rodzaj (oznaczenie identyfikacyjne, np. nr środka trwałego
Zamawiającego) i ilość pojazdów oraz sprzętu silnikowego ujętych w wykazie może ulec zmianie. Szacunkowa
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ilość kart paliwowych niezbędnych dla realizacji zamówienia wynosi 20 sztuk. Wykonawca zapewni możliwość
zablokowania karty paliwowej np. w przypadku jej utraty. Wykonawca winien zebrać wszelkie informacje
niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania
wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Pozostałe wymogi ujęto w
Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość dla części nr 2 zamówienia wynosi 25 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt IX. SIWZ

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:
Dotyczy wszystkich części zamówienia
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiada ważną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony
łącznie z zastrzeżeniem, iż ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi winien posiadać ten Wykonawca, który
faktycznie realizował będzie część zamówienia, dla której wymagane jest posiadanie w/w koncesji zgodnie z
przepisami prawa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy wszystkich części zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy części nr 1 zamówienia
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że
należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
a) 1 (jedną) dostawę realizowaną przez okres co najmniej 12 miesięcy i polegającą na tankowaniu benzyny
silnikowej bezołowiowej do zbiorników paliwa pojazdów. Łączna ilość zatankowanego paliwa w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy powinna wynosić min. 2 500 litrów benzyny silnikowej bezołowiowej,
b)1 (jedną) dostawę realizowaną przez okres co najmniej 12 miesięcy i polegającą na tankowaniu oleju
napędowego „standardowego” i/lub oleju napędowego „o lepszych parametrach niskotemperaturowych” do
zbiorników paliwa pojazdów. Łączna ilość zatankowanego paliwa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
powinna wynosić min. 110 000 litrów oleju napędowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć
sytuację, w której jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże,
iż należycie wykonał jedną dostawę realizowaną przez okres co najmniej 12 miesięcy i polegającą na
tankowaniu benzyny silnikowej bezołowiowej do zbiorników paliwa pojazdów w ilości min. 2 500 litrów w
okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, natomiast drugi z Wykonawców wykaże, iż należycie wykonał jedną
dostawę realizowaną przez okres co najmniej 12 miesięcy i polegającą na tankowaniu oleju napędowego
„standardowego” i/lub oleju napędowego „o lepszych parametrach niskotemperaturowych” do zbiorników paliwa
pojazdów w ilości min. 110 000 litrów w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy (łącznie dwie dostawy paliwa
wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności zawodowej).
Dotyczy części nr 2 zamówienia
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać,
że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) dostawę realizowaną przez okres
co najmniej 12 miesięcy i polegającą na tankowaniu oleju napędowego do zbiorników przeznaczonych do
magazynowania paliwa. Łączna ilość zatankowanego paliwa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy powinna
wynosić min. 85 000 litrów oleju napędowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć
sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał wymaganą przez Zamawiającego dostawę.
Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.
Dotyczy wszystkich części zamówienia
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 08/01/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 08/03/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, POLSKA
(sala narad, I piętro).

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:
Listopad 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Wykonawcy z postępowania) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywna przesłanka wykluczenia
Wykonawcy z postępowania).
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt VI.1. SIWZ: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku
z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). 2) zobowiązanie Innego podmiotu
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do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykaz
dostaw. 4) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5)Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w
pkt VI.2. SIWZ: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). 2) Dowody, o których mowa w art. 24 ust.
8 ustawy Pzp. 3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące
przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokumenty i/lub informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku
osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5) Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust.
1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych
podmiotów (lub podmiotu): a) Jednolity dokument (JEDZ) składany na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy
Pzp. b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp. c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Szczegółowe zapisy ujęto w pkt VII. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVIII.1. SIWZ są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) 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 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.
5) Odwołanie wnosi się:
a) 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 ustawy Pzp, albo
b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

