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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424159-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Oleje napędowe
2017/S 205-424159

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Angowicka 53
Osoba do kontaktów: Dariusz Sawicki
89-600 Chojnice
Polska
Tel.:  +48 523976511
E-mail: mzkchojnice@op.pl 
Faks:  +48 523973566
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzk.chojnice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: miejski transport autobusowy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MZK
Chojnice – stacja paliw przy ul. Angowickiej 53, 89-600 Chojnice.
Kod NUTS PL637

mailto:mzkchojnice@op.pl
http://www.mzk.chojnice.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem paliw ciekłych
w łącznej szacunkowej ilości:
1) 3 400 000 litrów (3 400 m³) oleju napędowego
2) 1 000 000 litrów ( 1 000 m³) benzyny bezołowiowej Pb 95
3) 60 000 (60 m³) benzyny bezołowiowej Pb 98
2. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
i Pb 98 o 20 % w stosunku do szacowanych ilości paliwa określonych w pkt 1. Wykonawcy w takim przypadku
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za
niezamówione paliwo.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134000, 09132100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 855 600 PLN.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępujący do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wnoszą wadium w wysokości
200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego wskazany w
pkt 4 niniejszego rozdziału przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach
należy dołączyć do oferty w oryginale.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1. pieniądzu (w walucie złoty polski)
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
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kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. Poz. 978 i 1240).
3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna
spełniać – co najmniej następujące warunki:
1. ustalić beneficjenta gwarancji tj. jego nazwę i adres;
2. określać kwotę gwarantowaną w złotych;
3. określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji nie może być, krótszy niż termin
związania Wykonawcy ofertą złożoną w postępowaniu);
4. określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz tytuł (np. Wadium);
5. być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach prowadzony przez BANK MILLENNIUM
S.A. Nr 10 1160 2202 0000 0000 60881219 z dopiskiem WADIUM – Przetarg nieograniczony na
sukcesywne dostawy paliw dla MZK Chojnice.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołączy do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na który
Zamawiający ma zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
8. Zasady i okoliczności zwrotu wadium oraz jego zatrzymanie określa art. 46 Ustawy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowe o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszą.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
11. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania z ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodził się na
przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o
udzielenie zamówienia.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia związane z wykonaniem umowy będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z warunkami zapłaty
określonymi w tej umowie. Umowa stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców – art. 23 ust. 4 Pzp.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012
r., poz. 1059 ze zm.);

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż
2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony
złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje dostawy paliw odpowiadające swoim zakresem i rodzajem
przedmiotowi zamówienia w ilościach:
a) oleju napędowego w ilości 3 400 m³,
b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 1 000 m³,
c) benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości 60 m³
o parametrach określonych w Polskich Normach:
a) PN-EN 590:2013-12 – dla oleju napędowego;
b) PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej.
2. W zakresie wykazu narzędzi Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje taborem samochodowym (cysterny samochodowe min. 2 szt.) zgodnie z wymaganiami ustawy o
transporcie drogowym i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych wyposażonych w końcówki wlewowe
z
zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi
autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz
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drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze referencyjnej + 150C (powinny także
posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto za realizację zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ. Waga 98
2. Kryterium objęcia Stacji Paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym powiązanie jakości dostarczonego
paliwa ze stacją paliw Zamawiającego poprzez kontrolę jakości paliw (badania paliw min. 3 razy w roku) oraz
odpowiednie oznakowanie stacji – oświadczenie na okoliczność objęcia Zamawiającego przez Wykonawcę
programem kontroli jakości paliw jest zawarte w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..
Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-10/2017/DM

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.12.2017 - 08:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 4.12.2017 - 9:00
Miejscowość:
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Chojnice, ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, świetlica
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują 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 Prawo Zamówień Publicznych.
Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) 10 dni wobec innych czynności niż opisane w pkt 1 i 2, liczonych od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia,
4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.10.2017


