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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:671666-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Olej napędowy
2021/S 252-671666

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 Komunikacyjny w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Kozielska 2
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Trochim
E-mail: sekretariat@mzkkk.pl 
Tel.:  +48 774835252
Faks:  +48 774833591
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzkkk.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.mzkk-kozle.com.pl/bip/index.php?id=286
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=miniportal

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:
Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/TR/14/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 700 000 litrów oleju napędowego „standardowego” oraz 
50 000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do zakładowej stacji 
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paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. według nomenklatury określonej 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego podana jest szacunkowo i może 
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 613 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. ul. Kozielska 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 700 000 litrów oleju napędowego „standardowego” oraz 
50 000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do zakładowej stacji 
paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. według nomenklatury określonej 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego podana jest szacunkowo i może 
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1. Oferowany olej napędowy: „standardowy” będzie dostarczany w okresie od 1 marca do 31 października i 
musi spełniać następujące wymagania:
a) Określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późń. zm.) w zakresie dotyczącym oleju 
napędowego „standardowego”, przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny w dniu upływu terminu 
składania ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.
b) Olej napędowy „standardowy” musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny przez cały rok na 
ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
c) Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne w paliwie 
finalnym.
d) Oferowany i dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu.
2. Oferowany olej napędowy: „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” będzie dostarczany w 
okresie od 1 listopada do 28 lutego i musi spełniać następujące wymagania:
a)Określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późń. zm.) w zakresie dotyczącym oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”, przy czym oferowany olej napędowy 
musi być zgodny w dniu upływu terminu składania ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.
b) Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” musi być czysty mikrobiologicznie 
i musi być odporny przez cały rok na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji 
paliw oraz w autobusach.
c) Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne w paliwie 
finalnym.
d) Oferowany i dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy w okresie od 1 marca do 31 października, będą się 
utrzymywały temperatury wymagające używania oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
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niskotemperaturowych” a w okresie od 1 listopada do 28 lutego temperatury pozwalające na używanie oleju 
napędowego „standardowego”, Wykonawca na zamówienie Zamawiającego, będzie zobowiązany dostarczać 
olej napędowy o właściwościach dostosowanych do utrzymujących się temperatur.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa zaświadczenie (atest) lub orzeczenie laboratoryjne podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany produkt odpowiada odpowiednim normom lub 
specyfikacjom technicznym oraz szczegółowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 613 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie określa tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
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z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym 
olejem napędowym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego Wykonawcę, który faktycznie będzie realizował część 
zamówienia objętą koniecznością posiadania powyższego uprawnienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia określony warunek tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę paliw na rzecz zakładów 
komunikacyjnych lub transportowych, odpowiadających swoim rodzajem, wielkością i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale X SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zgodnie z treścią SWZ zamieszczoną na stronie www.mzkkk.pl/bip lub mzkk-kozle.com.pl/bip/index.php?id=286

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału 
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami 
zawartymi w SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
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postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został 
określony w Rozdziale IX SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 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)
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: 31/01/2022
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: 31/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy własnym transportem i na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, że zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów własnych 
Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że wielkość pojedynczej dostawy wynosić będzie od 26 000 do 31 000 litrów oleju 
napędowego średnio, co ok. 14 dni.
6. Zamawiający informuje, że zamówienia na dostawy oleju napędowego oraz realizacja dostaw będą składane 
w godzinach porannych, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy.
7. Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, a jedynie 
umożliwia jej przeprowadzenie, jak również nie przewiduje obowiązku sprawdzenia przez Wykonawcę 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
8. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia.
9. Katalogi elektroniczne: Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
10. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Rozliczeniach w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w 
szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.
13. Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
14. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem IX Środki ochrony prawnej - ustawy Pzp

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: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021
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