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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522053-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Olej napędowy
2021/S 201-522053

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.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7412074997
Miejscowość: Rudno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 896441244
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3 .
Numer referencyjny: DZP1/zp/13/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO 
Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3 w okresie 
od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r

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: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17,Stacja Przeładunkowa w 
Lipowcu, gmina Kurzętnik 53 D,Stacja Przeładunkowa Półwieś 26 A, gmina Zalewo, Stacja Przeładunkowa 
Iława

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1)dostawa oleju napędowego w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 
listopad w łącznej ilości szacunkowej: 100m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik 
paliwa o pojemności 5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2m3),
b)Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D, (pojemnik 
paliwa o pojemności 2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3)
c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik 
paliwa o pojemności 2,5m3-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 2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3)
2)dostawa oleju napędowego I Z-40 w miesiącach zimowych: grudzień, styczeń, luty, marzec w łącznej ilości 
szacunkowej: 60m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik 
paliwa o pojemności 5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2m3),
b)Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipowiec, gmina Kurzętnik 53 D, (pojemnik 
paliwa o pojemności 2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3)
c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik 
paliwa o pojemności 2,5m3-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 2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3)
3) bezgotówkowy zakup oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 120m3, na stacjach paliw będących 
w dyspozycji Wykonawcy napędowego oraz 1 m3 benzyny Pb95 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 
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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, faxem lub 
telefonicznie.
oraz
4) bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w łącznej ilości szacunkowej 1m3, na stacjach paliw 
będących w dyspozycji Wykonawcy
2.Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie Umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia opisany został w Załączniku nr 8 do SWZ.

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
Okres w miesiącach: 12
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
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty 
wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiada aktualną koncesje wydaną przez Urząd 
Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz.716 dalej Prawo energetyczne).Warunek 
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o której mowa 
powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia 
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, 
do których realizacji te uprawnienia są wymagane.W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający 
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się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika , które dostawy wykonują 
poszczególni Wykonawcy-art 117 ust.4 ustawy Pzp

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującym wyposażeniem 
w celu wykonania zamówienia publicznego: 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:
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera umowa stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ

Sekcja IV: Procedura
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: 23/11/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 23/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, 
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.3.Ofertę sporządza 
się w języku polskim na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć:2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 
SWZ (jeżeli dotyczy);4)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji);5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy). 6) oświadczenie z art. 117 ust.4 w przypadku składania ofert wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia-Załącznik nr 8 do SWZ4.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, 
dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, 
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.5.W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, 
złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.6.Ofertę, w tym Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się 
na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie. 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 2)Odpis lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 
ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 
1 pkt 8-10 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 5)Informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 108 ust1 pkt 4 
p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;6) Aktualna koncesja na prowadzenie 
działalności gospodarczej wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi 
niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2021 r., poz.716 dalej Prawo energetyczne);7.OC,8.Oświadczenie cysterna
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021
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