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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117708-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Olej napędowy
2022/S 045-117708
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 15
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Matliński
E-mail: zamowieniapub@pks-jaroslaw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pks-jaroslaw.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

Nazwa:
Sukcesywną dostawę oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego
Normie PN-EN 590+A1:2017-06
Numer referencyjny: 1/02/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Sukcesywną dostawę oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego
Normie PN-EN 590+A1:2017-06 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego oraz Placówek
Terenowych w miejscowościach:
1. Lubaczów ul. Techniczna – zbiornik naziemny wraz z obsługą wydawania paliwa.
2. Ustianowa Górna 98 B – zbiornik naziemny wraz z obsługą wydawania paliwa
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Olej napędowy gatunek F, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu zimowego odpowiadający Normie PN-EN
590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015, poz.1680).
2.Olej napędowy gatunek D, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu przejściowego odpowiadający Normie PN-EN
590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015, poz.1680).
3. Olej napędowy gatunek B, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu letniego odpowiadający Normie PN-EN
590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015, poz.1680).
Razem - 1 200 000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami wydaną na podst. Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z
późn. zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia
w okresie realizacji zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
dokumenty potwierdzające, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , zrealizował co najmniej 2 zamówienia o porównywalnej
wielkości / minimum 400 000 litrów rocznie / ON/ dla jednego dostawcy z należytą starannością poprzez
załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących
wspólnie ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćd tysięcy złoty);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy PKS Jarosław z podaniem
tytułu: - Dostawa oleju napędowego - 1/02/2022.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ

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)
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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: 05/04/2022
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: 04/07/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego - Sekretariat

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:
I kwartał 2023 r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2022

04/03/2022
S45
https://ted.europa.eu/TED

4/4

