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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274910-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2021/S 104-274910

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 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl 
Tel.:  +48 598489300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.slupsk.pl/pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.mzk.slupsk.pl/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.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla: 1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.
Numer referencyjny: 4/NPR/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych wraz z transportem w łącznej szacunkowej 
ilości:

1) 21 782 000 litrów (21 782 m3) oleju napędowego;

2) 2 800 000 litrów (2 800 m3) benzyny bezołowiowej Pb 95.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje następujące szacunkowe ilości paliw:
1) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku:

a) 20 000 000 litrów (20 000 m3) oleju napędowego,

b) 2 800 000 litrów (2 800 m3) benzyny bezołowiowej Pb 95;
2) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku:

a) 1 350 000 litrów (1 350 m3) oleju napędowego;
3) dla „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku:

a) 432 000 litrów (432 m3) 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.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1) ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica – MZK Słupsk;
2) Bierkowo 120, 76-200 Słupsk – PGK Słupsk;
3) ul. Bałtycka 11, 76-200 Słupsk – PGK Słupsk;
4) ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk – Wodociągi Słupsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Rozdział IV – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych wraz z transportem w ilościach wskazanych 
w pkt II.1.4 tj. „Krótki opis”.
2. 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 Pb95;
lub równoważne z wyżej wymienionymi normami;
2) paliwa, tzn. zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa Pb95 muszą spełniać wymagania 
jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.);
3) w trakcie trwania zamówienia, Wykonawca do każdej dostawy będzie zobowiązany dołączać aktualny atest 
jakościowy producenta paliwa wykonany przez akredytowane laboratorium, dotyczący dostarczanej partii. Atest 
musi:
a) zawierać dane charakteryzujące dostarczane paliwa,
b) być zaopatrzony w datę wykonania badania,
c) być wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą;
4) Zamawiający wymaga, aby dostarczany przez Wykonawcę olej napędowy był odpowiedni do pory roku i 
panujących warunków temperaturowych;
5) parametry techniczne i chemiczne nie mogą być gorsze niż te, które określone są w/w normach oraz w 
załącznikach do przywołanego rozporządzenia;
6) Zamawiający wymaga, aby paliwo było transportowane zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych o 
transporcie materiałów niebezpiecznych, określonym w umowie ADR;
7) „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą a 
rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia”;
8) Zamawiający wymaga, aby dostarczane przez Wykonawcę paliwo znajdowało się w zaplombowanych 
komorach autocysterny. Jeżeli w ramach tej samej dostawy paliwo będzie dostarczane do co najmniej dwóch 
podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest umieścić paliwo w osobnych komorach autocysterny dla każdego z 
tych podmiotów;
9) Zamawiający przewiduje min. trzy dostawy paliwa tygodniowo. W ramach dostawy mogą pojawić się nawet 
trzy miejsca dostawy dla wskazanych Zamawiających;
10) Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem 
umowy przedłożył Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy handlowej z 
producentem paliwa, z której będzie wynikała dostępność paliw dla potrzeb realizacji niniejszego przetargu. Z 
wymogu zwolnieni będą producenci paliw;
11) Zamawiający informuje, że stacje paliw i zbiorniki magazynowe, do których Wykonawca będzie realizował 
dostawy paliwa spełniają wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
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przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1853 t.j. z późn. zm.);
12) 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;
13) szczegółowy opis realizacji dostaw paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania znajduje się w 
załącznikach:
a) nr 3 do SWZ – wzór umowy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
b) nr 4 do SWZ – wzór umowy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku;
c) nr 5 do SWZ – wzór umowy dla „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.

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
Początek: 01/08/2021
Koniec: 31/12/2024
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:
Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub 
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 
o 20 % w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt 2 rozdziału IV SWZ Opis przedmiotu 
zamówienia tj. w odniesieniu do wszystkich Zamawiających z osobna, Wykonawcy w takim przypadku nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za 
niezamówione paliwo.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

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 może ubiegać się Wykonawca, którzy posiada uprawnienia do prowadzenia 
działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiada aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót 
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paliwami ciekłymi, która swym zakresem obejmuje olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb95, wydaną na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiotowy środek 
dowodowy tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, która swym zakresem obejmuje olej napędowy i 
benzynę bezołowiową Pb95, wydaną na podstawie ww. ustawy.
Na etapie składania ofert, w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca 
dołącza do oferty oświadczenie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym 
mowa powyżej składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ. Oświadczenie JEDZ, stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
odpowiednio na dzień składania albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu tzw. procedurę odwróconą, 
o której mowa w art. 139 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. celem weryfikacji spełniania przez 
Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu będzie wymagał podmiotowych środków dowodowych od 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy oraz dodatkowo na podstawie przesłanek 
określonych w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.
3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 500 000,00 PLN. Szczegółowe informacje 
dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale XI SWZ.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości całkowitej dostawy podanej w ofercie. Szczegółowe 
informacje zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w rozdziale XIX SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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1. Rozliczenie za dostarczone paliwo następować będzie fakturami po realizacji każdej dostawy.
2. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach, przy czym za dzień zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia konta Zamawiającego.

3. Na fakturach ilość dostarczonego paliwa będzie odniesiona do temperatury referencyjnej +15 oC.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
5. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur elektronicznych w obrocie.
6. Szczegóły dotyczące rozliczania ilości dostarczonego paliwa znajdują się we wzorach umów, stanowiących 
załączniki nr 3, 4 i 5 do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przynajmniej przez jednego 
Wykonawcę;
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umów zostały opisane w niżej wymienionych załącznikach do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ):
a) nr 3 do SWZ – wzór umowy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
b) nr 4 do SWZ – wzór umowy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku;
c) nr 5 do SWZ – wzór umowy dla „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.

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: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną deszyfrowane i otwarte za pośrednictwem miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl

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 2024 roku

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) 10 dni – od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni – od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja ta została przekazana w inny sposób niż wskazany w pkt 1;
3) 10 dni – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej (dot. odwołania wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia);
4) 10 dni – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (dot. odwołania w przypadkach innych 
niż określone w ppkt 2 i 3);
5) 30 dni – od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
(dot. sytuacji, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty);
6) 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021
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