
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 2023 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384652788

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Studziwodzka 37

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 731007401

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: mpo@mpobielsk.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpobielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.9.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Andrzej Karpiuk

1.9.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5432138216

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.9.3.) Ulica: ul. 3 Maja 3/3

1.9.4.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.9.5.) Kod pocztowy: 17-100

1.9.6.) Województwo: podlaskie

1.9.7.) Kraj: Polska

1.9.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.9.11.) Adres poczty elektronicznej: mpo@mpobielsk

1.9.12.) Adres strony internetowej: www.mpobielsk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 2023 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bbcdffa-6581-11ed-abdb-a69c1593877c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445412/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 08:41

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) na zasadzie tankowania do zbiorników pojazdów
należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na stacji paliw
należącej do Wykonawcy w okresie 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2023 r. w ilości minimalnej 51 000 litrów.

3.10.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
12 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W związku z ograniczeniem ilości znaków, uzasadnienie faktyczne i prawne zamieszczono w Sekcji VI Informacje
dodatkowe

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Studziwodzka 37

5.1.3.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

5.1.4.) Kod pocztowy: 17-100

5.1.5.) Województwo: podlaskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.
1710 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest
przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. art. 4 i art.
5 ust. 1 pkt 1, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie kontrolowanej przez
tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) Zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne
oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony,
gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) Ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez
zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrolę, o której mowa w lit a, 
c) W kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.

Uzasadnienie faktyczne:
a) Zarówno Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak i Wykonawca – Przedsiębiorstwo
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Komunalne Sp. z o.o. są podmiotami, o których mowa w art. 4 Pzp.
W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. udziały posiada gmina miejska Bielsk Podlaski w wysokości 51%
oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w wysokości 49%.
W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. 100% udziałów ma gmina miejska Bielsk Podlaski.
Organami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. są Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodzi
gmina Bielsk Podlaski (reprezentowana przez Burmistrza miasta Bielsk Podlaski) oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o. (reprezentowane przez Zarząd Spółki), Rada Nadzorcza i Zarząd. Obaj wspólnicy są w szczególności uprawnieni do
powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, którzy z kolei mogą powoływać i odwoływać członków zarządu.
Mając na uwadze zakres uprawnień właścicielskich, obaj wspólnicy mają dominujący wpływ na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o..
b) Ponad 90 % uzyskanych przychodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wynikała z realizacji zadań
powierzonych przez Miasto Bielsk Podlaski. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w celu zapewnienia wykonania tych
zadań.

c) W żadnym z podmiotów wskazanych powyżej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
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