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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562224-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2022/S 199-562224

Ogłoszenie o zamówieniu

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
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wodzyński, Anna Jaźwiec
E-mail: przetargimpkopoczno@gmail.com 
Tel.:  +48 887237237
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.opoczno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://mpk.opoczno.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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: ZP.04.2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
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.

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
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, woj. łódzkie

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 2022 r., poz. 1315), 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
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
koncesji na wykonywania działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) paliw płynnych- oleju napędowego oraz 
zezwolenia lub licencji do wykonywania czynności transportu drogowego paliw.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać dysponowanie 
1 (jednego) pojazdu specjalistycznego- autocysterny o pojemności roboczej: minimum 12 m3, wyposażona 
w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do 
ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą 
dostawy paliwa, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do 
zbiornika odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do transportu paliwa jak i urządzenie pomiarowe winny 
posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać dysponowanie 
1 (jednego) pojazdu specjalistycznego- autocysterny o pojemności roboczej: minimum 12 m3, wyposażona 
w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do 
ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą 
dostawy paliwa, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do 
zbiornika odbiorczego. Zarówno zbiornik autocysterny do transportu paliwa jak i urządzenie pomiarowe winny 
posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 14.5). jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej.
4) Projekt Umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 
ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
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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: 22/11/2022
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: 19/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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:
październik 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2)Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę 
Wykonawca akceptuje treść ww. instrukcji.
3)Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a)Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ
b)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub 
JEDZ.
c)oświadczenie wykonawcy - wzór zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ
d)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące wzór zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SWZ 
(jeżeli dotyczy)
e)Zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16 SWZ.
f)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
h)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
i)Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu.
4) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zostały wskazane w Rozdziale 18 
SWZ.
6) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
7) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofert.
8)Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie: http://mpk.opoczno.pl/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące składania odwołań Zamawiający opisał w Rozdziale 21 SWZ dostępnej na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania http://www.mpk.opoczno.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2022
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