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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99183-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Olej napędowy
2019/S 043-099183

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Batorego 35
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Tel.:  +48 627350709
E-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl 
Faks:  +48 627366972
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.ostrowwlkp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pks.ostrowwlkp.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Międzymiastowy transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego
Numer referencyjny: 5/1S/19

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@pks.ostrowwlkp.pl
www.pks.ostrowwlkp.pl
www.pks.ostrowwlkp.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Sukcesywne dostawy paliwa w ilości szacunkowej 1 650 000 litrów przeznaczonego do silników
wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym, zgodnego z PN-EN 590+A1:2017-06: Paliwa do pojazdów
samochodowych - oleje napędowe - wymagania i metody badań, oraz spełniającego wymagania jakościowe
„Oleju napędowego standardowego”, a w okresie zimowym „Oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych” określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680) na zasadach określonych w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 476 378.23 EUR

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1 Stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim (kod 63-400),
2 Magazyn paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie (kod 56-500),
3 Magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie (kod 63-600).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych z zapłonem
samoczynnym, kod CPV 09134100 – olej napędowy (kod nomenklatury scalonej CN 2710 19 43, 2710 20 11):
1) zgodnego z PN-EN 590+A1:2017-06: Paliwa do pojazdów samochodowych
— Oleje napędowe - Wymagania i metody badań; w przypadku zmiany ww. Polskiej Normy, dostarczany
produkt każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające z postanowień Polskiej Normy obowiązujących
w dniu dostawy.
2) spełniającego wymagania jakościowe „Oleju napędowego standardowego”, a w okresie zimowym „Oleju
napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680); w
przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpieniu innymi przepisami, dostarczany produkt
każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w dniu dostawy,

3) w ilości szacunkowej 1 650 m3 (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu tysięcy litrów) – nie stanowiącej
ściśle określonego limitu i w przypadku niewykorzystania lub przekroczenia podanej ilości w dacie końcowej
obowiązywania umowy, żadnej ze stron nie będzie przysługiwać roszczenie o jej uzupełnienie,
4) do następujących miejsc składowania:
a) stacja paliw przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim (kod 63-400), zbiornik podziemny o objętości 20

m3,

b) magazyn paliw przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie (kod 56-500), zbiornik naziemny o objętości 20 m3,

c) magazyn paliw przy ul. Broniewskiego 2 w Kępnie (kod 63-600), zbiornik naziemny o objętości 20 m3,
5) specjalistycznym transportem samochodowym spełniającym wymogi prawa w zakresie przewozu oleju
napędowego; przy składowaniu paliwa do zbiorników naziemnych – transport auto-cysterną wyposażoną w
pompę,
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6) sukcesywnie (w dostawach cząstkowych), średnio jeden raz w tygodniu, każdorazowo w dacie, miejscu i
ilości określonych przez zamawiającego, przy czym jeden dokument zamówienia opiewać będzie na jedną datę,

liczbę lokalizacji od 1 do 3 i łączną ilość od 10 m3 (dziesięciu tysięcy litrów) do 22 m3 (dwudziestu dwóch tysięcy
litrów),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 476 378.23 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 731
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Określone w SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Przed terminem składania ofert wadium w kwocie 50 000 PLN oraz przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 50000 PLN

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w SIWZ

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Określone w SIWZ
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2019
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: 04/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, POLSKA, lok. 11
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Określone w SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Określone w SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI Prawa Zamówień Publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2019
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