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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna , Aleja 

Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2689022, 

2612051, faks 32 2689022. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z 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 paliw silnikowych dla 

Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia obejmuje: dostawę paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu Przedsiębiorstwa 

Miejskiego MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej. 2. Paliwo pobierane będzie przez 

Zamawiającego w ilościach niezbędnych dla Zamawiającego, przez całą dobę i przez cały 

okres trwania umowy w punktach położonych na terenie Dąbrowy Górniczej, w odległości do 

10 km od siedziby Zamawiającego. 3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy winny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441) oraz 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 roku zmieniającym 

Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2012r. Nr 26, 

poz. 136). Ponadto paliwa powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 228 i PN-EN 590. 4. 

Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla 

stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w 

sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

http://www.mzum.pl/


naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami). 5. 

W okresie realizacji zamówienia przewiduje się zakup paliwa w łącznej ilości 135 000 litrów, 

w tym: a. Olej napędowy ON - 70.000 l b. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 60.000 l c. Benzyna 

bezołowiowa Pb 98 - 5.000 l 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości 

paliw niż szacowne powyżej bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym 

postępowaniu zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 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: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu. 

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 Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędny potencjał 

techniczny pozwalający na wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp) 

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; 

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. 

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 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.4.4) 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 - 85 

 2 - Wysokość upustu - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mzum.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 

Dąbrowa Górnicza. 

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

ofert: 19.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. pok. nr 

1 (sekretariat) ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza. 



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 

 


