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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64346-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Olej napędowy
2022/S 025-064346
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "Miejski Zakład Komunikacji" Sp. z o. o. w Ełku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 848 177 55 74 REGON 280183012
Adres pocztowy: 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kwiatkowski
E-mail: m.kwiatkowski@mzk.elk.pl
Tel.: +48 877326702/+48 518519314
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.elk.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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/

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:
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Spółka z o. o. w EŁKU
Numer referencyjny: MZK/ZP/01/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu Zamawiającego w Ełku przy ul. Łukasiewicza
8, oleju napędowego odpowiedniego dla danej pory roku w ilości szacunkowej 550.000 litrów w skali roku
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(1.650.000 litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne
z Polską Normą PN-EN-590 oraz oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 50.000 litrów w skali roku
(150.000 litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z
Polską Normą PNC-96024.
Wielkości zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 700 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100 Olej opałowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o. o. w Ełku
ul. Łukasiewicza 8
19-300 Ełk

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PNEN-590 w zależności od temperatury otoczenia (okresu). Parametry zgodnie z Rozporządzeniem 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).
2. Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z Polską Normą
PNC-96024.
3. Obowiązki Wykonawcy:
a) sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy i olej opałowy lekki dostarczany do zbiorników
Zamawiającego mieszczących się w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 8 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni powszednie
(paliwo musi posiadać przy każdej dostawie aktualny atest/świadectwo jakości),
b) dostawy paliw będą realizowane transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i
odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb Zamawiającego,
c) szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy paliw :
- olej napędowy maksymalnie do 5.000 litrów,
- olej opałowy lekki maksymalnie do 2.000 litrów,
d) umożliwienie zatankowania w sytuacjach awaryjnych pojazdów Zamawiającego na swojej stacji, odległej od
miejsca dostaw nie dalej niż 5 km,
e) posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Szczegóły w SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 700 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
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Koniec: 31/05/2025
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
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 50 000,00
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2020r.poz.299).

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: 11/03/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 08/06/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2022
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Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o. o. w Ełku
ul. Łukasiewicza 8
19-300 Ełk
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:
Styczeń/luty 2025 roku.
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 02-676 Warszawa POLSKA
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje dotyczące składania odwołań określone są w Dziale VI Ustawy prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2022
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