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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: www.pugpakosc.pl 

 
Pakość: Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB95 

Numer ogłoszenia: 5314 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: 
X zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 
14, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3518520, faks 52 3518520. 
 
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pugpakosc.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy oleju napędowego i 
benzyny bezołowiowej PB95. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do samochodów 
służbowych oraz maszyn eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o. w 
Pakości. W przewidzianym umową okresie 1 roku Zamawiający planuje zakup paliwa 
silnikowego w ilości:  
- oleju napędowego w ilości 45 000 litrów,  
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 500 litrów.  
Odbioru przedmiotu zamówienia dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego 
(kierowcy pojazdów) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania za pomocą 
kart wystawianych na numer rejestracyjny pojazdu. Rozliczanie zakupionego paliwa 
następować będzie na podstawie faktur VAT z terminem płatności min. 21 dni od daty 
wystawienia faktury.  
 
W chwili obecnej Zamawiający posiada następujące pojazdy i urządzenia: - samochód 
ciężarowy marki Mercedes CIN 2E04, - samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN 24179 - 
samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN 44192 - samochód ciężarowy marki Fiat Ducato 
CIN 67005 - samochód ciężarowy marki Renault BCR 9822, - samochód ciężarowy marki 
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MAN CIN 28950, - samochód ciężarowy marki Renault Mascott CT 6141L - maszyna 
kompaktująca Liebcherr - Ciągnik rolniczy Ursus BYN 916K, - Ciągnik rolniczy Ursus BDH 
5912, - Ciągnik rolniczy Zetor PO 736L - Koparko-Ładowarka HKL, - Równiarka G6 - 
Kosiarka samojezdna - Kosiarki spalinowe - Dmuchawa spalinowa - Zagęszczarka płytowa - 
Urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia rur kanalizacyjnych ROM 400WF 914AC, - Zespół 
Prądotwórczy Przewoźny.  
 
Ze względów organizacyjnych Zamawiającego oraz z uwagi na brak możliwości 
magazynowania paliwa, punkt odbioru przedmiotu zamówienia nie może znajdować się poza 
terenem gminy Pakość.. 
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
 
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 
 
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, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.2) ZALICZKI 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 
 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty. 
 
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty. 
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    III.3.3) Potencjał techniczny 
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty. 
 
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty. 
 
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ oraz dołączonych do oferty. 
 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

 
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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 
III.4.3.2) 
 
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

 
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
 
    1 - Cena - 95 
    2 - Termin płatności - 5 
 
IV.2.2) 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 
zawartej umowy: 1) konieczność przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych 
od zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od 
zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) 
skrócenia okresu obowiązywania umowy z uwagi na nienależyte wywiązywanie się z 
warunków umowy przez którąkolwiek ze stron. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pugpakosc.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość (pokój nr 117). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  20.01.2016 godzina 10:30 
miejsce: ul. Inowrocławska 14; 88-170 Pakość (pokój nr 102- sekretariat). 
 
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 
 
 
 


