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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519518-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Olej napędowy
2019/S 212-519518

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773235068
Adres pocztowy: ul. Transportowa 1, Garby
Miejscowość: Swarzędz
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Nowak
E-mail: sekretariat@spk.swarzedz.pl 
Tel.:  +48 618173421
Faks:  +48 618173421
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spk.swarzedz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spk.swarzedz.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
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
Inna działalność: miejski transport publiczny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.SPK/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:sekretariat@spk.swarzedz.pl
www.spk.swarzedz.pl
www.spk.swarzedz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w
następujących miejscach:
— na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby, ul.
Transportowa 1, 62-020 Swarzędz – dostawy z częstotliwością 20-24 razy w miesiącu po około 2 500-5 000
litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do
15:00,
— na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020
Swarzędz – dostawy z częstotliwością 3-4 razy w roku po około 2 000–2 400 litrów każdorazowo, realizowane
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
2. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 100 000 litrów. Częstotliwość
dostaw oraz jednorazowa ilość zamówionego paliwa może ulec zmianie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Swarzędz, Garby, ul. Transportowa 1, POLSKA
2. Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.
1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w
następujących miejscach:
— na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Garby, ul.
Transportowa 1, 62-020 Swarzędz – dostawy z częstotliwością 20-24 razy w miesiącu po około 2 500-5 000
litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do
15:00,
— na terenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020
Swarzędz – dostawy z częstotliwością 3-4 razy w roku po około 2 000–2 400 litrów każdorazowo, realizowane
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
2. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 100 000 litrów. Częstotliwość
dostaw oraz jednorazowa ilość zamówionego paliwa może ulec zmianie.
3. Każdorazowe zapotrzebowanie potwierdzone będzie pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego
mailowo.
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4. Olej napędowy zostanie dostarczony nie później niż do 24 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z
przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, zarówno dla okresu zimowego jak i
letniego.
6. Do każdej dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy dokument dotyczący
jakości danej partii paliwa w oryginalnej lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (świadectwo jakości).
7. W trakcie przyjęcia dostawy paliwa Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu zbiornika
wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy może nastąpić jedynie
przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu ww. czynności i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego
następuje spust paliwa do zbiornika.
8. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub
dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie autocystern (pojazdów
do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju napędowego, winien być
wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilości zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
9. Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia wydruk
komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane:
— datę dostawy,

— objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15oC,
— objętość oleju napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dostarczania
paliwa.
Uwaga:
Ceny dostarczonego paliwa określone będą każdorazowo w stosunku do cen hurtowych koncernu naftowego
PKN Orlen na dzień dostawy, pomniejszone o opust podany w ofercie.
Przedmiotowe ceny dostępne są na stronie internetowej koncernu PKN Orlen. Do obliczania ceny ofertowej
należy przyjąć średnią cenę koncernu PKN Orlen na dzień 25.11.2019 r.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
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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:
Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy, którzy posiadają ważną w czasie trwania umowy polisę OC na sumę gwarancyjną co najmniej 1
500 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy, którzy należycie wykonali co najmniej 1 dostawę w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadającą swoim
rodzajem i zakresem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie co najmniej 1 000
000 litrów oleju napędowego rocznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowana zgodnie ze wzorem zawartym 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: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
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Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1,
62-020 Swarzędz, POLSKA

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolawia@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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:
12.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
12.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
12.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
12.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
12.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

mailto:odwolawia@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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12.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
12.9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
12.11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
12.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolawia@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019

mailto:odwolawia@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

