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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29918-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Olej napędowy
2018/S 014-029918
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
ul. Michała Drzymały 16
43-502 Czechowice-Dziedzice
Polska
Tel.: +48 322159178
E-mail: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Faks: +48 322154313
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://pkm.czechowice-dziedzice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl
I.2)

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

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w CzechowicachDziedzicach Sp. z o.o.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zajezdnia
autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Michała Drzymały 16.
Kod NUTS PL225

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb własnych Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. w zależności od temperatury otoczenia (okresu)
odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego, w szacunkowej ilości 791 000 litrów (791 m3)_na czas
trwania umowy, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E „Paliwa dla pojazdów samochodowych
– Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”, o parametrach zgodnych z aktualnymi wymaganiami
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określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.2015.1680 z dnia 2015.10.23) oraz:
— odpowiadającego normom (wymaganiom jakościowym) podanym w Dziale IV pkt 2 i 3,
— spełniającego parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE załącznik II,
— spełniającego także wszystkie inne wymagania dla przedmiotu zamówienia, określone przez przepisy
prawa.
2. Przedmiot dostawy musi nadawać się do zastosowania w pojazdach spełniających standardy normy emisji
spalin od EURO 1 do EURO 6.
3. Dostawy będą odbywać się w częściach z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 litrów znajdującego
się na terenie zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.
z
o.o. przy ul. Michała Drzymały 16.
Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około: 4 000 – 9 000 litrów. Dostawy będą realizowane z częstotliwością
3-5 razy w miesiącu.
4. Szczegółową charakterystykę dostawy określa specyfikacja dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ, która stanowi
integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający ma prawo wykonać na koszt Wykonawcy badanie jakości dostarczonego paliwa 4 razy w roku
w Instytucie Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łukasiewicza
1 lub w Regionalnym Laboratorium w Katowicach ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. przy ulicy Piotrowickiej 94.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ww. badań do kwoty 3 100 PLN netto + podatek VAT.
W przypadku gdy wynik badania wskaże, iż jakość dostarczonego paliwa jest gorsza niż wynika to z umowy lub
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu badania także ponad limit określony w zdaniu.
Poprzedzającym.
6. Zamawiający może dokonać badania jakości dostarczonego paliwa ponad limit określony w ust. 5. W takim
wypadku, jeżeli wynik badania wskaże, że jakość dostarczonego paliwa jest gorsza niż wynika to z umowy lub
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu badania.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 635 236,53 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
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IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
UE-01/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 210-437309 z dnia 2.11.2017
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.1.2018

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Firma Handlowo-Usługowa „Fel-Tank” Felicjan Kawik Sp. z o.o.
ul. Boczna 6
44-240 Żory
Polska
Tel.: +48 324354222
E-mail: feltank@feltank.com.pl
Faks: +48 324354222

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 676 771,18 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 635 236,53 EUR
Bez VAT

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany w treści danej umowy dotyczące
zmiany ilości i cen jednostkowych paliw w oparciu i na zasadach określonych daną umową. Wykonawca nie
będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa.
2. Zamawiający przewiduje zmianę w cenie paliwa przy wprowadzeniu zmienionej stawki VAT przez
Ustawodawcę. W tym przypadku do ceny netto paliwa zostanie doliczona kwota wynikająca z aktualnej
stawki
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VAT.
VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany
Na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji będącej podstawą
jego wniesienia, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.1.2018
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