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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298148-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Olej napędowy
2019/S 122-298148
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
NIP 8250003216 REGON 000616385
ul. Piłsudskiego 29
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A., ul.Piłsudskiego 29, 21-400
Łuków
Tel.: +48 257982827
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pks
Faks: +48 257982858
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pks.lukow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pks.lukow.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport pasażerski autobusowy

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

Nazwa:
Zamówienie publiczne na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 dla PKS w Łukowie Spółka Akcyjna w
3

3

okresie 36 miesięcy w ilości ok. 6 006 m oleju napędowego oraz 705 m Etyliny Pb95
Numer referencyjny: Z4P/2019
II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna na rzecz Zamawiającego oleju napędowego oraz etyliny
PB 95, przez okres 36 miesięcy, w tym:
3

a) Zadanie 1 - dostawa oleju napędowego w ilości 6 006 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09134100-8
3

b) Zadanie 2 - dostawa etyliny Pb 95 w ilości 705 m przez okres 36 miesięcy
— kod CPV 09132100-4
z przeznaczeniem do tankowania pojazdów oraz dalszej odsprzedaży.
Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A., ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna na rzecz Zamawiającego oleju napędowego oraz etyliny
PB 95, przez okres 36 miesięcy, w tym:
3

a) Zadanie 1 - dostawa oleju napędowego w ilości 6 006 m przez okres 36 miesięcy — kod CPV 09134100-8
3

b) Zadanie 2 – dostawa etyliny Pb 95 w ilości 705 m przez okres 36 miesięcy — kod CPV 09132100-4
Z przeznaczeniem do tankowania pojazdów oraz dalszej odsprzedaży.
2. Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w:
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25.8.2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1928) a w szczególności w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1.12.2016 r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą
stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);
b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 590 dla oleju napędowego; PN-EN 228 dla benzyny Pb 95;
c) jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
3. Miejscem dostawy jest: siedziba Zamawiającego, pod adresem ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, POLSKA.
4. Dostawa dokonywana będzie na zamówienie złożone faxem, telefonicznie lub drogą e-mail w ilości
wskazanej przez Zamawiającego, w terminie (dacie i godzinie) wskazanym przez zamawiającego. Dostawy
odbierane będą w godzinach 6:00 – 22:00 (od poniedziałku do piątku) oraz 7:00 – 19:00 (sobota)
3

3

5. Przewidywana wielkość jednej dostawy oleju napędowego - 22 m , etyliny Pb 95 - 4,6 m
6. Przewidywana łączna wielkość dostaw w stosunku miesięcznym: oleju napędowego - 215 m3, etyliny Pb 95 –
3

22 m ,
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6a. Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
3

niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem – 100 m .
7. Na żądanie Zamawiającego dostawa będzie miała miejsce w niedziele oraz święta państwowe lub kościelne.
8. Dostawy dokonywane będą środkami transportu Wykonawcy i na koszt Wykonawcy (koszty transportu
pokrywa Wykonawca).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dostaw paliwa w zależności od
potrzeb Zamawiającego maksymalnie o 20 % w stosunku do całego zamówienia Zmiana ilości zamówienia
ogólnego nie wpłynie na zmianę warunków umowy. Wykonawca nie może żądać od zamawiającego zakupu
dokładnych ilości paliw wskazanych w niniejszej specyfikacji i powinien się liczyć z możliwymi odstępstwami,
jako że dokładne przewidzenie ilości zamówionego paliwa jest niemożliwe. Zamawiający nie będzie ponosił
odpowiedzialności z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż wskazane w niniejszej
specyfikacji.
10. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi spełniającymi wymagania
określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 382),
wyposażonymi w urządzenia umożliwiające pomiar ilości dostarczonego paliwa.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika Zamawiającego.
12. Zapłata za paliwo nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę dostawy zamówienie
będzie wykonywane przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o temperaturze blokowania zimnego filtra dostosowanej
do pory roku i temperatury powietrza. W przypadku prognozowanych bardzo niskich temperatur wykonawca
o

będzie zobowiązany dostarczyć paliwo o temperaturze blokowania zimnego filtra nie wyższej niż – 30 C paliwo
powinno być transportowane w warunkach zapewniających jego prawidłową jakość, w tym ochronę przed
niskimi temperaturami
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu, przy każdej dostawie świadectwa jakości
dostarczonego paliwa
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.1.6)

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

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 097-233764
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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: Z4P/2019
Nazwa:
Zamówienie publiczne na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb95 dla PKS w Łukowie Spółka Akcyjna w
3

3

okresie 36 miesięcy w ilości ok. 6 006 m oleju napędowego oraz 705 m Etyliny Pb95
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Nie otrzymano żadnej oferty z powodu problemów technicznych z jej złożeniem.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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 Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010
r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale
I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub
gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym,
przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD,
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nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna
zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający
odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i
metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych
dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice
prawnie chronione.
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt. 1). i w pkt. 2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający
mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
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.
3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019
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