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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459636-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2021/S 176-459636
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 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

I.3)

Komunikacja
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pkagdynia.pl/przetargi_22d
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia
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.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
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 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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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:
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
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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:
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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

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
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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:
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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 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:
Część I
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 2019.755 ze zm.),
Część II
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 2019.755 ze zm.).
Na potwierdzenie, spełnienia powyższego warunków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:
- ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U.2019.755 t.j. ze zm.), na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 8.1.2.1.SWZ , 8.1.3.1 SWZ,

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych),
b. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z
przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych),
Cześć II
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Na potwierdzenie, spełnienia powyższych warunków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego - na potwierdzenie warunku o, którym mowa 8.1.2.2 b SWZ;
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem - na potwierdzenie warunku o, którym mowa 8.1.2.2 a SWZ;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Część 1:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują, w okresie ostatnich trzech lat dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 6.000.000,00 litrów,
przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały
wykonane.
Część 2:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują, w okresie ostatnich trzech lat, 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 wykonane.
Dotyczy części 1 i 2:
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.Zamawiający będzie zsumowywał ilości wszystkich dostaw wskazanych w
wykazie dostaw.
Na potwierdzenie, spełnienia powyższych warunków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór Wykazu Dostaw określa Załącznik nr 3 do SWZ
(na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.1.2.3 SWZ oraz w pkt 8.1.3.3 SWZ). W
przypadku ubiegania się o obie części zamówienia, Zamawiający zaleca załączenie do oferty dwóch odrębnych
wykazów.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub
kryteria określone w:
1) punkcie 4.5.3. w zakresie Części 1 oraz 4.6.6 w zakresie części 2 Zamawiający żąda przedłożenia wraz z
ofertą oświadczenia (znajduje się we wzorze formularza ofertowego);
2) punkcie 4.5.5. w zakresie Części 1 Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy,
że jest producentem paliwa lub, że będzie posiadał umowę z producentem paliwa, gwarantującą Wykonawcy
dostępność paliwa w tracie umowy (oświadczenie we wzorze formularza ofertowego

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1 – 1 348 000 zł
Część nr 2 – 18 000 zł
Łączna wartość wadium 1 366 000 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
Dodatkowe informacje dot. wymaganego wadium znajdują się w SWZ w pkt. 21.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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Warunki realizacji umowy:
Wzory umów określające istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 i 5 do SWZ.

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: 14/10/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ul. Platynowa 19/21, 81-156 Gdynia

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

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:
07/09/2021
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