
 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro 

stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2023 i 2024 roku” 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP - nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. , ul. Targowa 19, 19-200 
Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723765, e-mail: sekretariat@puk.grajewo.com 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa oleju 

napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 

2023 i 2024 roku”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest sukcesywna dostawa  oleju napędowego bez biokomponentów  w 2023 i 2024 roku w ilości  

100000 litrów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów. Olej napędowy musi 

spełniać wymogi Polskich Norm i nie zawierać biokomponentów. Przedmiot zamówienia będzie 

odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. Podane ilości są 

szacunkowe. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2024 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 
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III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień 

jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu 

paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.   

III.5) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 1. Cena, której znaczenie (wagę) określa się jako – 100%. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 



IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji zmian regulacji prawnych 

obowiązujących w dniu podpisania umowy (m. in. zmian przepisów w zakresie podatku VAT od 

paliw płynnych) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://puk.grajewo.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo. 

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

30.11.2022 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 

19, 19-200 Grajewo. 

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

 
 


