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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622765-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2021/S 236-622765

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5861003497
Adres pocztowy: Platynowa 19/21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Szemraj
E-mail: k.szemraj@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkagdynia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.pkagdynia.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5861008276
Adres pocztowy: Rdestowa 51 A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Szemraj
E-mail: k.szemraj@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkagdynia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.pkagdynia.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
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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 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO
Numer referencyjny: PKA/PN-1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego.
Część I - Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących 
linie komunikacji miejskiej. Wielkość zamówienia 9 550 000,00 litrów oleju napędowego w tym 600 000 litrów 
oleju napędowego arktycznego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w pkt. 4.5 
SWZ.
Część II - Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Przeznaczony jest do ogrzewania 
pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie bazy PKA. 
Wielkość zamówienia 220000,00 litrów. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w 
pkt. 4.6 SWZ.
Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część 
SWZ (Załącznik 4 i 5).

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: 38 572 400.00 PLN

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Platynowej 19/24.
2. Stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część I - Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących 
linie komunikacji miejskiej.
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone:
•Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680),
•PN-EN 590:2013+A1:2017: Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody 
badań (lub równoważna).
Wielkość zamówienia: 9.550.000,00 litrów oleju napędowego w tym: 600.000 litrów oleju napędowego 
arktycznego, z czego:
a.4.550.000,00 litrów oleju napędowego w tym: 500.000 litrów oleju napędowego arktycznego przeznaczone dla 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
b.5.000.000,00 litrów oleju napędowego w tym: 100.000 litrów oleju napędowego arktycznego przeznaczone dla 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju 
napędowego, jednakże nie więcej niż o -/+10% (słownie: dziesięć procent) w stosunku do ilości wskazanej w 
punkcie 4.5.4, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
W celu zapewnienia gwarancji ciągłości dostaw Wykonawca, który nie jest producentem paliwa oświadcza, 
że będzie posiadał umowę z producentem paliwa, gwarantującą Wykonawcy dostępność paliwa w trakcie 
trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z producentem paliwa przez cały okres 
obowiązywania umowy.
Miejsca 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 do 30.000 litrów oleju napędowego.
Szczegółowy opis zawiera paragraf 4 SWZ.

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 -/+10% (słownie: dziesięć procent) w stosunku do ilości wskazanej w 
punkcie 4.5.4, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Z prawa opcji może skorzystać 
zarówno PKA, jak i PKM. Prawo opcji dotyczy oleju napędowego (również napędowego arktycznego). PKM 
lub PKA skorzysta z prawa opcji, w sytuacji, w której w trakcie obowiązywania Umowy okaże się, że zakładana 
ilość oleju napędowego jest za mała lub za duża. Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z prawa opcji, pod 
warunkiem zachowania wymienionego limitu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135000 Oleje opałowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni zlokalizowana przy 
ul. Platynowej 19/21.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 220.000 litrów 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.
Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów.
Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju 
opałowego, jednakże nie więcej niż o -/+15% (słownie: piętnaście procent) w stosunku do ilości wskazanej w 
punkcie 4.6.2, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Szczegółowy opis zawiera paragraf 4 SWZ.

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 
opałowego, jednakże nie więcej niż o -/+15% (słownie: piętnaście procent) w stosunku do ilości wskazanej w 
punkcie 4.6.2. powyżej, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Prawo opcji dotyczy 
oleju opałowego. PKA skorzysta z prawa opcji, w sytuacji, w której w trakcie obowiązywania Umowy okaże się, 
że zakładana ilość oleju opałowego jest za mała lub za duża. Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z 
prawa opcji, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionego limitu.

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
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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-459636

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
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk, Polska
Krajowy numer identyfikacyjny: 583 10 23 182
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-718
Państwo: Polska
E-mail: biuro@lotospaliwa.pl 
Tel.:  +48 583264300
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 45 840 695.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 974 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp.j.
Krajowy numer identyfikacyjny: 592-020-27-27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-200
Państwo: Polska
E-mail: ekoopal@ekoopal.com.pl 
Faks:  +48 585622240
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 625 381.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 598 400.00 PLN

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:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wystąpienia sytuacji 
określonych w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, działając na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy z Postępowania wyklucza Wykonawcę, w sytuacji, 
o której mowa w art. art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 2) Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy); 
(art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 5 Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 8 
Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 9 Ustawy); (art. 109 ust. 1 pkt 10 Ustawy).
Ze względu na fakt, iż ogłoszenie ma ograniczoną liczbę znaków, szczegółowe informacje dotyczące podstaw 
wykluczenia znajdują się paragrafie 7 SWZ natomiast dokumentów przedkładanych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w 9.4. SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2021
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