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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4331-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Paliwo diesla
2020/S 004-004331

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Angowicka 53
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL637
Kod pocztowy: 89-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Sawicki
E-mail: mzkchojnice@op.pl 
Tel.:  +48 523976511
Faks:  +48 523973566
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzkchojnice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: miejski transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach
Numer referencyjny: ZP-05/2019/DM

II.1.2) Główny kod CPV
09134200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:

mailto:mzkchojnice@op.pl
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a) oleju napędowego w ilości szacunkowej – 4 000 000 litrów (4 000 m3);

b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości szacunkowej – 1 200 000 litrów (1 200 m3);

c) benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości szacunkowej – 80 000 litrów (80 m3).

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 915 415.20 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:

a) oleju napędowego w ilości szacunkowej – 4 000 000 litrów (4 000 m3);

b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości szacunkowej – 1 200 000 litrów (1 200 m3);

c) benzyny bezołowiowej Pb-98 w ilości szacunkowej – 80 000 litrów (80 m3).
2. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 09134220-5 – paliwo do silników Diesla (EN 590) – olej napędowy;
b) 09132100-4 – benzyny bezołowiowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95
oraz benzyny bezołowiowej Pb 98 o 20 %
(plus/minus) w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt 1. Wykonawcy w takim przypadku
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za
niezamówione paliwo.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
1) Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących polskich norm:
a) PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1 – dla oleju napędowego;
b) PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej.
2) Paliwa, tzn. zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa PB 95 oraz benzyna bezołowiowa PB 98
muszą spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w
sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne nie mogą
być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego rozporządzenia. Na potwierdzenie spełnienia
powyższych wymagań dotyczących
Paliw, Wykonawca załączy do oferty „pełną charakterystykę” właściwości fizyko-chemicznych oleju
napędowego, benzyny bezołowiowej PB 95 oraz benzyny bezołowiowej PB 98.
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Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy był odpowiedni do pory roku
i panujących warunków temperaturowych. „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku
rozbieżności pomiędzy normą a
Rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia”.
3) Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć aktualny atest jakościowy od producenta paliwa wykonany
przez akredytowane laboratorium, dotyczący dostarczonej partii. Atest musi:
a) zawierać dane charakteryzujące dostarczone paliwa;
b) być zaopatrzony w datę wykonania badania;
c) być wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
4) Wykonawca zobowiązany jest:
a) wskazać producenta paliw, od którego będzie nabywał paliwo celem odsprzedaży Zamawiającemu poprzez
złożenie na tę okoliczność stosownego oświadczenia, a jeżeli Wykonawca jest równocześnie producentem
paliwa – składa oświadczenie, iż jest producentem paliwa i że paliwo dostarczane Zamawiającemu pochodzi z
własnej produkcji, oświadczenie na wyżej wymienione okoliczności zawarte jest w formularzu ofertowym;
b) złożyć oświadczenie, iż oferowane paliwo jest wytworzone zgodnie z wymaganymi przez Zamawiającego
normami i transportowane jest zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych o transporcie materiałów
niebezpiecznych, określonych w umowie ADR – oświadczenie na tę okoliczność zawarte jest w formularzu
ofertowym;
5) Wykonawca obejmie dostawy do Zamawiającego firmowym systemem nadzoru jakościowego
umożliwiającym identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w procesie magazynowania, załadunku i
transportu paliwa. Oświadczenie na tę okoliczność jest zawarte w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Objęcie stacji paliw Zamawiającego system umożliwiającym powiązanie jakości
dostarczanych paliw ze stacją paliw Zamawiającego / Waga: 2
Cena - Waga: 98

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
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej i opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa się za pośrednictwem platformy – platformy zakupowej
Zamawiającego poprzez formularz składania oferty.

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.1.6) 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

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483124

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP-05/2019/DM

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orlen Paliwa Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Widełka 869
Miejscowość: Widełka
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-145
Państwo: Polska
Tel.:  +48 242566054
Faks:  +48 3679052
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 376 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 19 915 415.20 PLN / Najdroższa oferta: 20 080 587.06 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w powyższym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) sporządza się zgodnie z formularzem określonym w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L3 z dnia 6.1.2016)
ustanawiającym standardowy formularz
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór oświadczenia własnego JEDZ stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ. Zamawiający zaleca korzystanie z aktualnej instrukcji wypełniania JEDZ dostępnej na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483124-2019:TEXT:PL:HTML
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JEDZ powinien zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub poświadczonej kopii w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w jednolitym dokumencie (JEDZ), części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, o którym mowa w pkt 8 złoży następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w rozdziale VI pkt 4 i 5 SIWZ
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w rozdziale VI pkt 4 i 5 SIWZ;
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy i 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień 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.
8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawy jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający
nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020

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