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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:660710-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2021/S 250-660710

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7680002437
Adres pocztowy: Przemysłowa 2 2
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowacka
E-mail: ksiegowoscmpkopoczno@gmail.com 
Tel.:  +48 601929184
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpk.opoczno.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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
Numer referencyjny: 01/2021

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. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „Dostawa oleju napędowego”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 2 do SWZ.
3. Nazwa/y kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09.13.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590),
60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
4. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie paliwa, stanowiącego przedmiot niniejszej zamówienia, nastąpi do 
zbiornika bezciśnieniowego typ CYB 25M Zamawiającego, ul. Przemysłowa 2, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 086 178.86 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
wydanie paliwa, stanowiącego przedmiot niniejszej zamówienia, nastąpi do zbiornika bezciśnieniowego typ 
CYB 25M Zamawiającego, ul. Przemysłowa 2, 26-300 Opoczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy p.n. „Dostawa oleju napędowego”,
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oleju napędowego do silników typu „diesel”, 
spełniający wymagania: Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 133), Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz właściwych obowiązujących 
polskich lub europejskich norm - norma EN 590. Na przedmiot zamówienia składa się także usługa transportu 
w/w paliwa. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego w skali 1 miesiąca wynosi: 18 m3, realizowana w 
dostawach co około 2 tygodnie w ilości ok. 9 m3 każda. Prognozowana całkowita ilość przedmiotu zamówienia 
przez czas trwania umowy wynosi: 216 m3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

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

24/12/2021 S250
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



Dz.U./S S250
24/12/2021
660710-2021-PL

3 / 5

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 193-501961

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
Nazwa:
Dostawa oleju napędowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TRANSOIL GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512425517
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Stanisława Kazury 22/9
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-795
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 913 680.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 016 820.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17 a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców.
4) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6) Terminy wnoszenia odwołań:
a) Odwołanie wnosi się w terminie:
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
c) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.
d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021
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