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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12297-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2018/S 007-012297

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.
ul. Platynowa 19/21
Gdynia
81-154
Polska
Tel.:  +48 586230576
E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl 
Faks:  +48 586634395
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkagdynia.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego
Numer referencyjny: PKA/PN-1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego. Olej napędowy przeznaczony jest do napędu
wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących linie komunikacji miejskiej. Wielkość zamówienia:
8 300 000 litrów oleju napędowego w tym: 350 000 litrów oleju napędowego arktycznego.
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Część 2 - Sukcesywne dostawy oleju opałowego. Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o.
Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię
zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32 000 litrów. Wielkość zamówienia:
150 000 litrów.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 28 115 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
a) stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Platynowej 19/24;
b) stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdynia przy ul. Chwaszczyńskiej 169

II.2.4) Opis zamówienia:
Wielkość zamówienia: 8 300 000 litrów oleju napędowego w tym: 350 000 litrów oleju napędowego arktycznego
z czego:
a) 4 600 000 litrów oleju napędowego w tym: 200 000 litrów oleju napędowego arktycznego przeznaczone dla
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
b) 3 700 000 litrów oleju napędowego w tym: 150 000 litrów oleju napędowego arktycznego przeznaczone dla
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Miejsca i forma realizacji dostaw:
a) stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Platynowej 19/24. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie
co najmniej 4 razy w miesiącu, w godzinach od 7:00 do 11:00. Jednorazowa dostawa obejmować będzie od 25
000 (dwudziestu pięciu tysięcy) do 32 000 (trzydziestu dwóch tysięcy) litrów oleju napędowego.
b)stacja paliw PKM zlokalizowana w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169. Dostawy odbywać się będą
sukcesywnie, dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki (także w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli będą
przypadać we wtorek lub piątek), w godzinach: 7:00-13:00. Każda z jednorazowych dostaw obejmować
będzie od 15 000 (słownie: piętnastu tysięcy) do 30 000 (słownie: trzydziestu tysięcy) litrów oleju napędowego.
Wykonawca zobowiązany będzie także do jednej dodatkowej dostawy uzupełniającej w miesiącu. Ilość
oleju napędowego objętego dostawą dodatkową i jej termin realizacji ustalane będą każdorazowo przez
Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy (zamówienie) w formie faksu lub w formie elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku,
zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych, a w
szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP).
W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw Zamawiającego – Wykonawca
będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu – nieodpłatnie - zbiornika z dystrybutorem lub
podstawienia autocysterny w terminie do 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty przekazania przez
Zamawiającego informacji o awarii lub konieczności modernizacji stacji – Wykonawcy w formie faksu lub w
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formie elektronicznej. Wykonawca może zdeponować zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy - na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zdeponowany na jego terenie, przez Wykonawcę,
zbiornik.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju
napędowego, jednakże nie więcej niż o -/+15 % (słownie: piętnaście procent) w stosunku do ilości wskazanej
w punkcie 5.1.5 SIWZ, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia ul. Platynowa 19/24.

II.2.4) Opis zamówienia:
Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń
biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden
zbiornik o pojemności 32 000 litrów. Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15 000 litrów. Zgodnie z
art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą
norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych, systemów odniesienia przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 202-416789

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: Lotos Paliwa Sp. z o.o., Grupa Lotos SA
ul. Elbląska 135
Gdańsk
80-718
Polska
Tel.:  +48 583264300
E-mail: biuro@lotospaliwa.pl 
Faks:  +48 583264380
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: Lotos Paliwa Sp. z o.o., Grupa Lotos SA
ul. Elbląska 135
Gdańsk
80-718
Polska
Tel.:  +48 583264300
E-mail: biuro@lotospaliwa.pl 
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Faks:  +48 583264380
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 115 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018
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