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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492921-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Olej napędowy
2020/S 203-492921

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rudno 17
Miejscowość: Rudno
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 14-100 Ostróda
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Rochowicz
E-mail: zamowienia@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 896441244
Faks:  +48 896484182
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokrudno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zuokrudno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO 

Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 500 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1 m3

Numer referencyjny: DZP1/zp/4/2020
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II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 200 m3 do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego tj:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik 

paliwa o pojemności 5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2 m3);
b) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D, (pojemnik 

paliwa o pojemności 2,5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3);
c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik 

paliwa o pojemności 2,5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3) d) Stacja Przeładunkowa 
Odpadów Komunalnych w miejscowości Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława (pojemnik paliwa o 

pojemności 2,5 m3 –minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3) 2) bezgotówkowy zakup oleju 

napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 300 m3, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rudno 17, 14-100 Ostróda

II.2.4) Opis zamówienia:
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IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 200 m3 do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego, tj:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik 

paliwa o pojemności 5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2 m3);
b) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D, (pojemnik 

paliwa o pojemności 2,5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3);
c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik 

paliwa o pojemności 2,5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3)
d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława 

(pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m3 – minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3);

2) bezgotówkowy zakup oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 300 m3, na stacjach paliw będących 

w dyspozycji Wykonawcy napędowego oraz 1 m3 benzyny, bez zmiany Umowy i bez możliwości roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy.
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw odbywać się bezgotówkowo. Wykonawca 
będzie wystawiał w systemie tygodniowym faktury VAT, które muszą zawierać: datę tankowania, ilość 
pobranego oleju napędowego/benzyny, cenę jednostkową brutto 1 litra oleju/benzyny, markę i numer 
rejestracyjny Pojazdu (chyba, że tankowanie odbywa się do zbiorników przenośnych), nazwisko i imię osoby 
pobierającej.
Zamawiający załączy do Umowy wykaz Pojazdów oraz osób uprawnionych do tankowania, a w przypadku 
zmian będzie je uaktualniał, co nie będzie stanowić zmiany Umowy.
Środki transportowe Wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowane urządzenie pomiarowe określające 
ilość oleju napędowego w litrach oraz spełniać warunki techniczne do przewozu paliw płynnych zgodnie z 
przepisami prawa. Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi posiadać świadectwo jakości.
Wykonawca musi zagwarantować dostawę oleju napędowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w pkt 2.1.1, w terminie 24h od chwili złożenia zamówienia – pocztą elektroniczną, faksem lub 
telefonicznie;
Oraz

3) bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w łącznej ilości szacunkowej 1 m3, na stacjach paliw 
będących w dyspozycji Wykonawcy
2. Warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, (dalej: Pojazdy) na 
stacji paliw będącej w dyspozycji Wykonawcy, znajdującej się w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda 
(liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony), umożliwiającej tankowanie Pojazdów, czynną we wszystkie dni robocze w godzinach nie 
krótszych niż od 7.00 do 17.00.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawany olej napędowy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U.2015.1680 j.t.) zgodnego z normą PN-EN 590+A1:2017-06
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości oleju.
Dostawa oleju napędowego realizowana jest w całości przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko – bez 
udziału Zamawiającego. Benzyna bezołowiowa Pb95 będzie odbierana sukcesywnie, w zależności od potrzeb 
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Zamawiającego poprzez tankowanie do zbiorników przenośnych (np. certyfikowanych kanistrów) na stacjach 
paliw będących w dyspozycji Wykonawcy.
Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 228+A1:2017-06. Pozostałe warunki realizacji 
zamówienia określone zostały w projekcie umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualną koncesję na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: iż dysponuje cysterną 
do dostaw oleju napędowego, wyposażoną w legalizowane mierniki dostarczanego oleju napędowego, 
przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz dysponuje co najmniej jedną stacją 
paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga publiczną 
zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem

Sekcja IV: Procedura

19/10/2020 S203
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



Dz.U./S S203
19/10/2020
492921-2020-PL

5 / 7

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 28, II Piętro, sala 
konferencyjna

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 2021

VI.3) Informacje dodatkowe:
6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu 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;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1785), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
9) aktualnej Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
10) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego;
11) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie wykonaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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