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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416789-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2017/S 202-416789

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkagdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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.
Część 1
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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.
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu dostawy zawarte są w pkt 5.1. SIWZ.
Część 2
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.
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu dostawy zawarte są w pkt 5.2. SIWZ.
Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część
SIWZ (Załączniki nr 7 i 8 – Wzory umów).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

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 PKM zlokalizowana w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. 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.
2. 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.
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3. Realizacja 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.
4. 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).
5.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
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
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: 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.2.12) 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
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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
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
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu;
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
wykonawca złoży wymagane przez zmawiającego oświadczenia i dokumenty. Do oferty Wykonawca załącza
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz dokumenty, o których mowa w punktach 7.6.2., 9.4., 9.5.,
9.6. SIWZ i punkcie 12. SIWZ, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Pozostałe dokumenty
Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.
Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/
UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument, który winien być złożony wraz z ofertą
dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pkagdynia.pl w postępowaniu o
numerze PKA/PN-1/2017.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego
dokumenty dotyczą.
Zamawiający żąda, aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ
dotyczący tych podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej:
Część 1 – dostawa oleju napędowego
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej: Zamawiający wymaga, aby
wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),
Część 2 – dostawa oleju opałowego
posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej: Zamawiający wymaga, aby
wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu – w
zakresie: sytuacji ekonomiczno-finansowej
Część 1

www.pkagdynia.pl
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a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych),
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży, na wezwanie
Zamawiającego
1/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych)
2/ dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) -
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej.
Część 2:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

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 – w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Część 1
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 6.000.000 litrów,
przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały
wykonane.
W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku, winien wykazać, że dostawy zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają
minima ilościowe określone powyżej.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży, na wezwanie
Zamawiającego:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy
dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie
dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 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.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Część 2
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę oleju opałowego w ilości co najmniej 90.000 litrów, przy
czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały (są)
wykonane (wykonywane).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży, na wezwanie Zamawiają
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy
dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie
dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 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 ofer
W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku, winien wykazać, że dostawy zrealizowane do dnia,
w którym upływa termin składania ofert, spełniają minima ilościowe określone powyżej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
Część 1: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w wysokości: 650 000 PLN
Część 2: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w wysokości: 7 000 PLN
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu
b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegółowe informacje zawarte są w pkt. 12 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzory umów określające istotne postanowienia umowy stanowią załączniki nr 7 i 8 do 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: 28/11/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego Gdynia ul. Platynowa 19/21 pok. nr 6.

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:
I. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, w zakresie części I zamówienia:
1/ dysponowali potencjałem w postaci ilościowej i jakościowej dostępności paliwa będącego przedmiotem
zamówienia, tj. dysponowali w okresie na jaki zostanie zawarta umowa olejem napędowym w ilości 8.300.000
litrów, w tym 350.000 litrów oleju napędowego arktycznego, spełniającym wymogi jakościowe dla paliw
ciekłych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz. 1680) oraz normą PN-EN 590+A1:2017 Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.
2/ byli wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję
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gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 10 000 000 PLN (słownie:
dziesięć milionów złotych).
Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia, na
wezwanie,następujących dokumentów:
— potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z
dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), oraz złożyli w
urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej
10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), na potwierdzenie wymogu określonego w punkcie 7.3.2.
SIWZ. Dotyczy części I.
— zobowiązanie producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczące zapewnienia ilościowej i
jakościowej dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia w okresie 24 miesięcy obowiązywania
umowy, na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 7.3.1. SIWZ. Dotyczy części I,
— oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie wymogi
jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680) i w PN-EN 590:2013+A1:2017: Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, na potwierdzenie warunku określonego w
punkcie 7.3.1. Dotyczy części I.
— oświadczenia Wykonawcy (stosownie do treści art. 138c ust. 1 pkt 2 Ustawy), że oferowany olej opałowy
musi spełniać wymogi polskich norm określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów
przeróbki ropy naftowej zgodne z normą PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe – oleje opałowe/ dla gatunku
L-1.
* temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 oC
* całkowita zawartość zanieczyszczeń – nie wyższa niż 24 mg/kg
* wartość opałowa – nie niższa niż 42,6 MJ/kg
Na potwierdzenie wymogu określonego w punkcie 5.2.6 SIWZ. Dotyczy części II.
II. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10
% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (Formularzu Oferty) najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże
przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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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:
19/10/2017

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

