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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554275-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Oświęcim: Olej napędowy
2022/S 195-554275
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. ul. St. Leszczyńskiej 7
Krajowy numer identyfikacyjny: 5492361248
Adres pocztowy: ul. St. Leszczyńskiej 7
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Leszczyński
E-mail: pawel.leszczynski@mzk.oswiecim.pl
Tel.: +48 338431740
Faks: +48 338431651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.oswiecim.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://mzk-oswiecim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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:
Dosatwa oleju napędowego
Numer referencyjny: ZM/01/S/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego
standardowego w ilości 660 m³. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu.
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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: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego
standardowego w ilości 660 m³. Olej napędowy powinien odpowiadać Polskiej Normie: PN-EN 590+A1:2017-06
oraz poprawce do Polskiej Normy PN – En 590+A1:2017-06/Ap1 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje
napędowe – wymagania i metody badań” oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym przepisy
rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zmówienia na podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz.835).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 3 800 000 PLN,
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 410 000 PLN,
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: dokumentów
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23. grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020 poz. 2415) §8 ust. 1 pkt. 2, 3, 4.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dwa zamówienia polegające na dostawie minimum 600 m3 oleju
napędowego każde,
2) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które posiadają
kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego
zamówienia publicznego, tj.: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału,
3) dysponuje następującymi narzędziami w celu wykonania zamówienia: Zamawiający nie opisuje w/w warunku
udziału.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału postępowania lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: dokumentów
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23. grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020 poz. 2415) §9 ust.2.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej , Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium można wnieść w formie: pieniężnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, w poręczeniu
udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawca, który wygrał przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy u wniesienia zabezpieczenia w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, wyliczonego z dokładnością do pełnego złotego zaokrąglając
wyliczoną wartość w górę.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentacją zamówienia.
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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: 10/11/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 08/02/2023

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień 2023
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań dla których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
05/10/2022
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