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Polska-Świerklaniec: Olej napędowy
2020/S 235-581144
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Henryk Donocik
E-mail: technika@pkm-swierklaniec.pl
Tel.: +48 323813341
Faks: +48 323813310
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkm-swierklaniec.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pkm-swierklaniec.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
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy oleju napędowego dla PKM Międzygminna Sp. z o.o. Świerklaniec
Numer referencyjny: 1/ZPS/PKMS/11/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa: oleju napędowego – przeznaczonego do napędu
silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej spełniającego wymogi:
a) Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe –
Wymagania i metody badań
oraz
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki – z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw PKM Sp. z o.o. Świerklaniec, ul. Parkowa 3

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi: normy PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r., 1680).
2. W wypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt 4 oferowany olej musi być zgodny ze zmienionymi
normami i przepisami.
3. W celu potwierdzenia, że oferowany olej napędowy odpowiada wymaganiom zawartym pkt 1, Zamawiający
wymaga:
a. dokumentu określającego nazwę producenta oraz wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego
(załącznik nr 3 do SIWZ), potwierdzającego spełnianie wymagań stawianych przedmiotowemu olejowi;
b. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż oznaczone produkty będące
przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. świadectwo
jakości wystawione przez certyfikowane laboratorium, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z
normami oraz określające parametry fizyko-chemiczne paliwa).
3

4. Całkowita wielkość zamówienia 3 000 000 litrów (3 000 m ). Ilość ta uzależniona jest od wykonywanych
obecnie zadań (pracy przewozowej) i ilości posiadanego taboru.
5. Podana wielkość zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec
zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 25 % bez konieczności zawierania aneksu do umowy.
6. Olej napędowy będzie w 100 % wykorzystywany przez Zamawiającego dla celów własnych.
3

7. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 10 000 litrów (10 m ) i będzie realizowana
sporadycznie przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw lub w okresie zimowym.
8. Oferowany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i odporny w okresie całego roku na ewentualne
skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego do stacji paliw
Zamawiającego w ilościach podanych powyżej i do realizowania jednostkowych dostaw paliwa w dniach od
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poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi
autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w Ustawie o przewozie drogowym
materiałów niebezpiecznych.
11. Zamawiający wymaga, aby przy każdej dostawie zawory spustowe lub skrzynia załadunkowo-rozładunkowa
w autocysternach była zabezpieczona plombami.
12. Wykonawca zapewnienia dowóz oleju napędowego od producenta do stacji paliw PKM Sp. z o.o. w
Świerklańcu na swój koszt i swoim staraniem.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

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:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego
nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o
których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa wart.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2 oraz III.1.3
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu zamówienia sporządzonego
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zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w pkt. 1, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500
000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w ciągu ostatnich
trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy ON w ilości
3

minimum 3 000 m , w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych dla jednego odbiorcy, z podaniem wartości,
przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączenia poświadczenia potwierdzającego, że dostawy te zostały
wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
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stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie przewidzianym do złożenia ofert, w
wysokości: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: ING
Bank Śląski S.A. 41 1050 1230 1000 0002 0085 5211. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert,
na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na
kwotę wadium).
4. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności za dostarczone paliwo i transport tego paliwa do PKM Sp. z o.o. Świerklaniec – przelew
bankowy na konto Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale VIII. SIWZ zostaną
spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są
do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda
złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł
umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 10 do SIWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2021
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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: 08/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
1. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Świerklańcu, ul. Parkowa 3,
piętro I, pokój 10 (sala konferencyjna).
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane
będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zawartość oferty jaką składa Wykonawca:
— „Formularz ofertowy” sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
— Formularz cenowy – „Cena oferty” sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego,
— Oświadczenie własne JEDZ przygotowane wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Jednolity
europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
— (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub pełnomocnika wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
— dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia
wadium w innej formie niż pieniądz.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
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konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.
5. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są
w SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych
9. Zamawiający:
— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
— Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, https://epuap.gov.pl/wps/
portal,
— poczty elektronicznej (e-mail: technika@pkm-swierklaniec.pl ).
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
— Henryk Donocik, w godz. 8.00–14.00, telefon nr (32) 381 33 41,
e-mail: h.donocik@pkm-swierklaniec.pl
— Marta Dembińska, w godz. 8.00–14.00, telefon nr (32) 381 33 18,
e-mail: m.dembinska@pkm-swierklaniec.pl
12. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

02/12/2020
S235
https://ted.europa.eu/TED

7/8

Dz.U./S S235
02/12/2020
581144-2020-PL

8/8

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020
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