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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490852-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Olej napędowy
2022/S 174-490852

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8250003216 REGON 000616385
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 29, Łuków
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod pocztowy: 21-400 Łuków
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Chmiel
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pks 
Tel.:  +48 257982827
Faks:  +48 257982858
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pks.lukow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pks.lukow.pl/

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:
Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.
Numer referencyjny: ZP/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej 
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg 
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne 
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach 
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 559 430.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna ul.Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej 
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg 
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne 
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach 
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l.
Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), 
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Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych 
(Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06
i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.
Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm 
zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.
Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy dla oleju napędowego oraz 12 miesięcy 
dla benzyny Pb95 - od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Wykonawcy o 
pojemności 30. 000 litrów, z bazy Wykonawcy do Stacji Paliw w Łukowie ul. Piłsudskiego 29. Zamawiający 
każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane 
laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru 
po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” 
który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C, 
masę kg, objętość w 150C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Zamawiający 
dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania baneru z logo dostawcy i producenta paliwa oraz 
umieszczeniu go obok pylonu Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 123-349154

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 paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/09/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Żar" Arkadiusz Saczewski
Krajowy numer identyfikacyjny: 8212263843
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Tel.:  +48 600200190
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 559 430.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
8.2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy również
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, chyba że Wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
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innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.
8.3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 
109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone 
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.7. Zgodnie z art. 7. 1.Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 
zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozpo-
rządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastoso-
waniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymie-
niona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 
wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
roz-
strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający w przypadku wykonawcy wykluczonego zgodnie z powyższymi przesłankami odrzuci jego ofertę.
9. WYKAZ ŚRODKÓW DOWODOWYCH W TYM PODMIOTOWYCH
9.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Formularz oferty ,2Wzór formularza załączony do SWZ,3 Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy ,4 Zobowiązanie zasoby.RESZTA INFORMACJI ZE 
WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW -ZNAJDUJE SIĘ W SWZ I ZAŁĄCZNIKACH.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawyPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia ozamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 22.3.2010 r. wsprawie 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 zWykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób 
określony w dzialeI, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1986), lubgdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie 
zamówieniapublicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu 
odwoławczym,przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, 
płyta DVD,nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej 
powinnazostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób 
zapewniającyodczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze 
strukturą imetodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację 
poszczególnychdokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje 
niejawne lub tajemniceprawnie 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 
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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. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 20

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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