Dz.U./S S213
03/11/2021
563193-2021-PL

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563193-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Stalowa Wola: Paliwa
2021/S 213-563193
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 w Stalowej Woli S.A.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Katynia 30
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
E-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl
Tel.: +48 158425811
Faks: +48 158442773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pksstwola.com.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pksstwola.com.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://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi publicznego transportu autobusowego

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

Nazwa:
Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.
Numer referencyjny: ZP1/PKS/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw:
- ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki,
do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Portowego
Wzgórza 25d oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, POLSKA. Dostarczone paliwa muszą być zgodne
z wymaganiami polskich norm, jak również wszelkich przepisów określających wymagania jakościowe paliw
płynnych. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.), Rozp. Ministra
Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 247),
przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25d
2) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A.:
1) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 25d - zwana dalej Obiektem I:
wyposażona w zbiorniki:
- 2 zbiorniki podziemne na Pb 95 o pojemności 20.200 dm³ każdy,
- 1 zbiornik podziemny na Pb 98 o pojemności 9.800 dm³,
- 2 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 1 x 20.000 dm³ i 1 x 19.570 dm³,
- 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 9.950 dm³;
2) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30 - zwana dalej
Obiektem II:
wyposażona w zbiorniki:
- 1 zbiornik podziemny na Pb 95 o pojemności 10.000 dm³,
- 3 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 2 x 20.000 dm³ i 1 x 10.000 dm³
- 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 10.000 dm³.
2. Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard - 2.150.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 690.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 98 - 50.000 litrów
Olej napędowy grzewczy lekki- 8.000 litrów
3. Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard - 3.000.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1.050.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 98 - 90.000 litrów
Olej napędowy grzewczy lekki - 16.000 litrów.
Podane ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie obowiązywania umowy mogą
ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
4.Zamawiający nie dopuszcza aby oferowane i dostarczane paliwo zawierało produkty pochodzące z recyklingu
odpadów sztucznych.
5.Jakość dostarczanego paliwa musi zapewniać eksploatacje silników zasilanych danym paliwem bez względu
na panujące warunki klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pór roku oraz okresów przejściowych.
6.Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w legalizowane
przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych przez
Zamawiającego. Cysterny samochodowe muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 19.08.2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 756).
7.Wykonawcy muszą zapewnić dostawę paliw w terminie do 48 godzin od przyjęcia zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
8.Wielkość jednorazowej dostawy zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i będzie określana każdorazowo
w zamówieniu. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy paliw tą samą cysterną do obu stacji paliw
Zamawiającego - Obiektów od I do II.
9.Dostawy paliwa do zbiorników Zamawiającego winny być realizowane własnym lub wynajętym środkiem
transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami spustowymi.
10.Termin płatności: 60 dni.
11.Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczanego
paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące
paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 139 ust. 1, 3 oraz 4 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

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:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy i wykaże, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności – posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami
wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z
późn.zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2 000 000,00 zł
wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2022/.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 3 dostawy paliw o łącznej wartości min. 10 000 000,00 zł brutto.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartość, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
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przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Uwaga:
Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne dostawy w celu wykazania się doświadczeniem
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich dostaw.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości: 100.000PLN
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. 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 dn. 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z2020r. poz.299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: PEKAO S.A. I/O Stalowa Wola nr
86 1240 2799 1111 0000 3844 5451, z dopiskiem „wadium – dostawa paliw - postępowanie nr ZP 1/PKS/2021”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Zamawia. będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2%ceny całkowitej
podanej w ofercie

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym § 11 Wzoru Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SWZ.
2. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

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: 29/11/2021
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: 26/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
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Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Przesłane za pomocą platformy ePUAP oferty zostaną pobrane przez Zamawiającego i odszyfrowane za
pomocą miniPortalu.
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:
październik 2022 r.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 m- cy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z202 r. poz.
275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 do
SWZ;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125
ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o
których mowa w:
a) art.108 ust.1 pkt 3 ustawy,
b) art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
c) art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
d)art.108 ust.1 pkt 6 ustawy,
e) art.109 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wy-mierzono karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art.109 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy,
g) art.109 ust.1 pkt 5-10 ustawy.
– Zał. nr 3 do SWZ;
3.aktualną koncesję
4. Kopię obowiązującej polisy OC
5. Wykaz dostaw
6.Informacje dotyczące składania dokumentów przez Wykonawcę który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w Rozdziale X SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021
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