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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336045-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Paliwa
2021/S 127-336045
Ogłoszenie o zamówieniu
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: ul. Lwowska 9
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl
Tel.: +48 166783044
Faks: +48 166769511
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzk.przemysl.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzk.przemysl.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw płynnych
Numer referencyjny: PH.261.3.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw paliw płynnych: oleju napędowego ON
(standardowego), oleju napędowego ON (o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych), benzyny
bezołowiowej Pb-95, gazu LPG, oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw nw. paliw płynnych:
3

a) oleju napędowego ON (standardowy, właściwy do warunków klimatycznych) w ilości około 2 605 m ,
3

b) oleju napędowego ON (o polepszonych własnościach niskotemperaturowych) w ilości około 50 m ,
3

c) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości około 705 m ;
2) dostawy będą realizowane przez wykonawcę na koszt własny;
o

3) ilości dostarczonego paliwa będą rozliczane w temperaturze referencyjnej 15 C;
4) oferowane paliwa muszą spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych 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) oraz w Polskiej Normie:
a) olej napędowy (ON standardowy) – PN-EN 590,
b) olej napędowy (ON o polepszonych wł. niskotemperaturowych) – PN-EN 590,
c) benzyny Pb-95 – PN-EN 228;
5) oferowane przez wykonawcę paliwa muszą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Polski;
6) warunki płatności dla paliw płynnych:
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
na podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie. Zamawiający
wymaga, by termin dokonania wpłaty wynosił 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
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
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Wymagane wadium określono w części I zamówienia na kwotę 250 000,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw gazu LPG – właściwego dla warunków
klimatycznych – w ilości łącznej około 515 000 litrów;
2) dostawy będą realizowane przez wykonawcę na koszt własny;
3) warunki płatności:
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
na podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie. Zamawiający
wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;
4) wymagania formalne co do dopuszczenia w obrocie.
Oferowane przez wykonawcę paliwo musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Polski. Oferowany gaz LPG musi spełniać wymagania jakościowe dla skroplonego gazu LPG zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Energetyki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540).

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
Koniec: 31/12/2022
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
Wymagane wadium określono w części II zamówienia na kwotę 12 000,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09122000 Propan i butan

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw gazu propan-butan w butlach 11 kg w
łącznej ilości około 5 500 szt.
Cząstkowe dostawy gazu w butlach winny odbywać się na zamówienie złożone przez zamawiającego. Termin
realizacji dostawy będzie uzgadniany przez strony – jednak nie później niż 48 godzin od złożenia zamówienia;
2) dostarczony gaz propan-butan w butlach musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normą PN-EN 589
oraz warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski;
3) wykonawca wydzierżawi nieodpłatnie zamawiającemu na czas trwania umowy w dobrym stanie technicznym
i estetycznym, legalizowane butle stalowe oraz kontenery stalowe do przechowywania gazu;
4) warunki płatności:
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy na
podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie. Wymagany termin
płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

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
Koniec: 31/12/2022
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
Wymagane wadium określono w części III zamówienia na kwotę 3 000,00 PLN.

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:
Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek w rozumieniu zamawiającego zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
a) dla części I – 1 000 000,00 PLN;
b) dla części II – 200 000,00 PLN;
c) dla części III – 100 000,00 PLN.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać, że kwota gwarantowana
posiadanego ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej sumę kwot wskazanych dla poszczególnych części,
na które składana będzie oferta.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku dostaw okresowych i ciągłych również wykonuje:
a) dla części I – co najmniej 2 dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na wartość min. 10 000
000,00 PLN brutto łącznie;
b) dla części II – co najmniej 2 dostawy gazu LPG na wartość min. 400 000,00 PLN brutto łącznie;
c) dla części III – co najmniej 2 dostawy gazu płynnego w butlach na wartość min. 150 000,00 PLN brutto
łącznie.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dowodów, że dostawy te zostały wykonane lub że są
wykonywane należycie.

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: 02/08/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 509–590 ustawy).
3. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż powyższe 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021
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