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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525729-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Olej napędowy
2021/S 201-525729

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Kiełpin ul. Rolnicza 248
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
E-mail: techniczny@kmlomianki.info 
Tel.:  +48 227513379
Faks:  +48 227512175
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmlomianki.info

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&rp=1
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego obejmująca sukcesywną dostawę do siedziby 
Zamawiającego w szacunkowej ilości 730 m3. Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez 
Zamawiającego wyłączcie do celów własnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 119 837.20 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: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego obejmująca sukcesywną dostawę do siedziby 
Zamawiającego w szacunkowej ilości 730 m3. Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez 
Zamawiającego wyłączcie do celów własnych. Kod CPV : 09134100.
2. Zakupiony od Wykonawcy olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze 
wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków 
atmosferycznych. Paliwo na okres przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 marca do 15 kwietnia 
musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, który ma być 
dostępny od 16 listopada do końca lutego, temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż. -20 °C.
4. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) w godz.: 6:30-12:30. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany 
jest do realizacji dostaw również w innych dniach. Zamawiający będzie przekazywał zamówienie na 
dostawę kolejnej partii paliwa z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji dostawy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem wskazania innych godzin przyjęcia 
oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw.
5. Zamawiający posiada stację paliw w postaci 3 naziemnych zbiorników. Czynności związane z przeładunkiem 
będą ciążyć na Wykonawcy.
6. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5000 litrów i nie większa niż 15000 litrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 119 837.20 PLN

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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy przewiduje wykorzystanie prawa 
opcji. W przypadku zwiększenia do wykonania planu wkm Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych 100 
m3 paliwa. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę z rabatem zgodnie 
z ofertą podstawą

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w 
tym oleju napędowego, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
Energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy wykonał– w tym okresie należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy, kontrakty) polegające na 
dostawie oleju napędowego w ilości co najmniej 350 m3 każde.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 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 Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku Mazowiecki Bank Spółdzielczy w 
Łomiankach
Nr rachunku Zamawiającego: 78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code POLUPLPR.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji umowy określone zostały w dokumentach zamówienia – 
załącznik nr 6 do SIWZ.

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: 17/11/2021
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: 14/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
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/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W postępowaniu mają zastosowanie środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
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/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021
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