
str. 1 

 

Bielsko-Biała, dnia 8 maja 2014 r.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.  

w Bielsku-Białej na okres od 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r 

Numer ogłoszenia w BZP: 155750 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej , ul. Krakowska 315d, 43-300 

Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu 

Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa oleju napędowego 

w ilości nie mniejszej niż 5. 000 litrów miesięcznie. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać 

parametrom określonym w aktualnej na dzień złożenia oferty Polskiej Normie PN - EN 590 oraz 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 

2008 roku (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1058). Dowóz oleju napędowego odbywać się będzie w czasie i w ilości 

określonej w zamówieniu przesłanym faksem do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. Olej napędowy będzie dostarczany do zbiornika stanowiącego własność Zamawiającego, 

usytuowanego na terenie prowadzonej przez Zamawiającego działalności w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 

315 d. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Umowa (Załącznik nr 5 do SIWZ). 
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Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot dostawy ma wadę 

zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony lub gdy przedmiot 

dostawy nie posiada właściwości, o których istnieniu Dostawca zapewnił Zamawiającego. W przypadku 

dostarczenia wadliwej partii towaru Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia takiej samej 

partii towaru wolnego od wad na własny koszt. W razie uzasadnionej reklamacji Dostawca ponosi koszty 

laboratoryjnego badania oleju napędowego oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich poniesionych z 

tego tytułu przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów i strat, w szczególności kosztów usunięcia 

awarii lub usterek pojazdów spowodowanych używaniem nieprawidłowego oleju napędowego. Podstawą 

reklamacji jakościowych będą wyłącznie wyniki badań próbek oleju napędowego pobieranych z autocysterny 

przed jej rozładowaniem, w tym próbki rozjemczej, z udziałem przedstawiciela kupującego i sprzedającego. 

Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 10. 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, 

poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu 

oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium w 

formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 24 1750 

1178 0000 0000 2224 2423 z podaniem tytułu: Dostawa oleju napędowego dla ZGO S.A. Wadium w formie 

pieniężnej winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w 

pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie - z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 
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Niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale - w sekretariacie ZGO S.A. w Bielsku-Białej 

przy ul. Krakowskiej 315 d w terminie składania ofert. Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Utrata wadium. 1) 

Zamawiający zatrzymuje wadium w następujących przypadkach: - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw, chyba, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; - jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy; - zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Powyższe okoliczności muszą być jednoznacznie określone w treści gwarancji wnoszonej w formie innej, 

niż w pieniądzu. 

III.2) ZALICZKI 

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 - Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne (Załącznik nr 2 SIWZ), - 

Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Spełnienie 

warunków - dostarczenie dokumentów, o których mowa wyżej. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne (Załącznik nr 2 SIWZ), - 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca, - 

Wykaz minimum 5 wykonanych na przestrzeni ostatnich trzech lat dostaw o podobnym 

charakterze, w ilości min. 192.000 l rocznie zamawianego oleju (dla każdej dostawy)- należy 

podać daty wykonywania dostaw, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że 

dostawy te zostały wykonane należycie. Spełnienie warunków - dostarczenie dokumentów, o 

których mowa wyżej. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne (Załącznik nr 2 SIWZ), - 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca, - 

Wykaz minimum 5 wykonanych na przestrzeni ostatnich trzech lat dostaw o podobnym 
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charakterze, w ilości min. 192.000 l rocznie zamawianego oleju (dla każdej dostawy)- należy 

podać daty wykonywania dostaw, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że 

dostawy te zostały wykonane należycie. Spełnienie warunków - dostarczenie dokumentów, o 

których mowa wyżej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP (Załącznik 

nr 4), - Informacja Banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 

na poziomie minimum 600.000 zł. Spełnienie warunków - dostarczenie dokumentów, o których 

mowa wyżej. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; 
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 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez producenta lub certyfikowane 

laboratorium. Przed podpisaniem umowy niezbędne dostarczenie umowy regulującej współpracę 

(dotyczy: podmiotów występujących wspólnie) 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:www.zgo.bielsko.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki 

Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 

godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


