
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 80 23

1.5.8.) Numer faksu: 48 676 80 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9074f42-590f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308579/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 18:31
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004471/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opałowego do jednostek na terenie Gminy Tczów w 2021 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.tczow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 
Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy ZETO PZP (dalej: Platforma) pod adresem:
https://przetargi.tczow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje; 
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej najnowszej wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; 
d) włączona obsługa JavaScript; 
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.; 
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez wykonawcę. 
2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej, określa: 
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach:
dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów; 
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 
a. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
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odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 
b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu
UTC. 
3.Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl.
5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Platformy ZETO PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w
Rozdziale XXXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie RODO określono w
Rozdziale XXXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPR.271.9.2021.KR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach
nie gorszych niż podane w tabeli w punkcie 3. i spełniających wymagania polskiej normy PN-C
96024:2011 dla gatunku L-1.
2. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego
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Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i
jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia - określono w rozdziale IV pkt 3 SWZ.
3. Szacowana ilość dostawy oleju opałowego na rok 2022 wynosi 110 000 litrów. 
4. Określona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową. Faktyczna ilość dostarczonego oleju
wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego spowodowanych między innymi
warunkami pogodowymi.
5. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie do jednostek na terenie Gminy Tczów, zgodnie z
wykazem jednostek określonych w rozdziale IV pkt 6 SWZ.
6. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7. Dostawy będą łączone do poszczególnych placówek i realizowane w ciągu 48 godzin od
złożenia zamówienia obejmującego daną partie oleju. Jednorazowo będzie zamawiane od 1000
do 25 000 litrów. Dojazd do kotłowni dla placówek jak w powyższym zestawieniu nie jest
utrudniony, a zapotrzebowanie nie wymaga częstych dostaw małymi autocysternami.
8. Odbiór ilościowy dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej do 15°C do
placówki Zamawiającego, będzie następować na podstawie wskazań zalegalizowanych układów
pomiarowych, z kompensacją do 15°C, w które muszą być wyposażone autocysterny Dostawcy.
9. Do każdej dostawy wykonawca musi dołączyć świadectwo jakości paliwa.
10. Podstawą do wystawienia faktury będzie temperatura rzeczywista. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania dostaw oleju opałowego przez
wykonawcę.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert metoda spełnia/nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie
obowiązującą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj.
Dz.U. 2021 poz. 716 późn. zm.).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału
w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana
koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy PZP).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do
złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia: 
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany
przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 
1) aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj.
Dz.U. 2021 poz. 716 późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ; 
2) wypełniony formularz cenowy – według załącznika nr 1a do SWZ;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 2 do SWZ;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – według zał. nr 3 do SWZ;
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5) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 4 do SWZ;
6) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem
zamówienia w określonym terminie.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące
wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik)
upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać m.in.:
a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy (Pełnomocnika)
i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie
Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich
wspólników).
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zawarta umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania za wyjątkiem przypadków
obiektywnych, których zajścia strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do
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kontaktów między stronami umowy. 
4. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany; 
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie; 
3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zamówień
Publicznych ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.tczow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-15
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