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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588408-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Mielec: Olej napędowy
2019/S 240-588408

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 12
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cerefin
E-mail: cerefin@mks-mielec.pl 
Tel.:  +48 175837733
Faks:  +48 175864251
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mks-mielec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mks-mielec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu
Numer referencyjny: 1/MKS/P/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

mailto:cerefin@mks-mielec.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju
napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z
o.o. w Mielcu tj.:
a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.:
— 12 metrowych – 7 szt.,
— 8,5 m – 10,5 m – 27 szt.,
— 7,9 m – 1 szt.;
b) samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt.
2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju
napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z
o.o. w Mielcu tj.:
a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.:
— 12 metrowych – 7 szt.,
— 8,5 m – 10,5 m – 27 szt.,
— 7,9 m – 1 szt.;
b) samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt.
2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.
3. Olej napędowy musi spełniać – wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015, poz. 1680),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
(tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 247), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż
według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu
ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo letnie, a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca
przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie dokonywał tankowania odpowiednich ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne
potrzeby, na stacji paliw Wykonawcy pod adresem wskazanym w formularzu ofertowym.
5. Autobusy będą tankowane przez Wykonawcę bezpośrednio do zbiorników pojazdów, przy czym obowiązuje
zasada do pełnego zbiornika.
6. Wykonawca zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni
tygodnia drogą transakcji bezgotówkowych.
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7. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu prezentujący obraz z obrębu dystrybutorów, z
których będą tankowane autobusy Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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:
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r.
Prawo energetyczne – tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa następujące wymagania w powyższym zakresie:
— posiada stację paliw położoną na terenie miasta Mielca,
— zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni tygodnia,
— stacja paliw musi posiadać minimum dwa stanowiska do jednoczesnego tankowania autobusów,
— stacja paliw musi posiadać parking dla oczekujących autobusów mieszczący co najmniej 3 pojazdy 12
metrowe w jednym czasie,
— stacja paliw Wykonawcy musi posiadać przystosowane dla pojazdów typu autobus wjazdy do oraz wyjazdy
ze stacji paliw na publicznie dostępną drogę nie powodując utrudnień w ruchu drogowym (płynny wjazd i wyjazd
autobusu nie wymagający dodatkowych manewrów).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami projektu umowy – załącznik nr 2 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: 15/01/2020
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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (świetlica), POLSKA.

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:
IV kwartał 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
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Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2019


