
Sygnatura zamówienia: ZP-URB- 3/2016

Rodzaj zamówienia : dostawa. 
OGŁOSZENIE 

o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  209.000 euro

URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie.
ul. Chrobrego 24/25 
62-200 Gniezno woj. wielkopolskie
tel. 061 424 58 00, fax. 061 426 35 67 

ogłasza przetarg nieograniczony na : 

Sukcesywną dostawę poprzez tankowanie paliw płynnych ON  pojazdów URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

Opis przedmiotu zamówienia : 
przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i tankowanie paliwa do pojazdów URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie w 
okresie 12 m-cy paliwem dostarczonym przez Dostawcę i na stacji paliw Dostawcy w ilości średniorocznej : 
- olej napędowy (ON) 200 000 dm3 ; 
olej napędowy będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego winien charakteryzować się 
następującymi parametrami jakościowymi:

L.p. Właściwości Jednostka Wartości

1. Zawartość wody mg / kg Nie więcej niż 200

2. Zawartość siarki mg / kg Nie więcej niż 10

3.
Temperatura zablokowania 
zimnego filtra

˚ C
Nie wyższa niż (-20) w okresie 
zimowym

Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymogom stawianym przez Polską Normę PN/EN 590.  
Zakup i tankowanie paliwa odbywać się będzie na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów w 
wybranej stacji  Dostawcy . Rozliczenie za sprzedane paliwo dokonywane będzie fakturami VAT dwa razy w 
miesiącu. Pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, dugi natomiast od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Faktury 
płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
Oznaczenie wg kodów CPV: 
Olej napędowy       23 121100-2
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.urbis.gniezno.pl. Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia można też odebrać w siedzibie zamawiającego Gniezno, ul. Chrobrego 24/25, pok. 4 Dział 
techniczny 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w 
wysokości   20 000 zł,- 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-03-2017 r. 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w URBIS Spółka z o. o.  w Gnieźnie ul. Chrobrego 
24/25 sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-03-2016 r. do godz. 10:00.

Koperta winna być oznakowana: 
"Oferta przetargowa na:” Dostawę poprzez tankowanie paliwa"
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-03-2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego Gniezno, ul. Chrobrego 
24/25 świetlica. 
Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie : cena - 100 % 
Termin związania ofertą 30 dni . 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://www.urbis.gniezno.pl/


Osoby upoważnione do kontaktów:
W sprawach proceduralnych –Elżbieta Sybilska tel. 0-61 424 58 18, fax  0-61 426 35 67 w godzinach 
od 7:00 do 15:00, e-mail: techniczny@urbis.gniezno.pl 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów; 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętej przedmiotem zamówienia. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonawca winien 
posiadać stację paliw na terenie miasta Gniezna . 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. Spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 
ustawy PZP. 

Dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 m- cy przed upływem terminu składania 
ofert. 

2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydana na 
podstawie ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1059  z późn. zmianami). 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert 

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy
- wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Oświadczenie potwierdzające ,że Wykonawca posiada stację paliw położoną na terenie miasta Gniezna 
i zobowiązuje się ją utrzymać w trakcie trwania umowy. 

7. Wykaz wykonanych (rozpoczętych i zakończonych ) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okresie prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie tj. usługi sprzedaży i tankowania w paliwo do pojazdów + dokumenty potwierdzające , że 
roboty te zostały należycie wykonane. 

8. Dokumenty na okoliczność potwierdzenia , że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

9. Oświadczenie, że oferowane paliwo będzie posiadać certyfikat jakości. 

10. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy. 

Dokumenty do pobrania :  SIWZ


