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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606812-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokołów Podlaski: Olej napędowy
2021/S 230-606812

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: PKS"SOKOŁÓW" SOKOŁOWIE PODLASKIM S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8230001088
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lech Czarnacki
E-mail: pks_sekretariat@wp.pl 
Tel.:  +48 257812017
Faks:  +48 257877254
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pkssokolow.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/
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:
"Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.”
Numer referencyjny: PKS S.A. 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 niniejszego zamówienia jest: Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego i benzyny PB 95 dla 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. w okresie 24 miesięcy.

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
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2, Węgrów ul. Przemysłowa 11

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) oleju napędowego (ON) - w ilości 2000 m3 
– kod CN27101943 i CN27102011 oraz benzyny bezołowiowej PB 95 - w ilości 150 m3 kod CN 27101245 
przeznaczonych do tankowania pojazdów Zamawiającego oraz sprzedaży na zewnątrz, spełniającego 
wymagania obowiązujących polskich i europejskich norm, w tym normy PN-EN 590:+A 12017-06 (ON), PN-
EN 228:+A12017-06 (PB 95) przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 
r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U .z 2015 r. poz.1680), a także ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.133 z póź.zm.). 
Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone 
w wyżej wymienionych ustawach i normach oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia a benzyny PB 95 w 
załączniku 1,2. Dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie oraz odporny na ewentualne 
skażenia biologiczne, w całym łańcuchu dystrybucji oraz w instalacji paliwowej.
2.Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wynosi:
- ON - 2000 m³
Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi :
- ON - 80m³ do 100 m³
• Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim - 65 %
• Stacja Paliw Zajezdnia Węgrów - 35%
Minimalna ilość jednorazowej dostawy:
Węgrów - 10 m³
Sokołów Podlaski - 20 m³
Miejsce dostaw:
Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim - ul. Ząbkowska 2 , 08-300 Sokołów Podlaskim
Stacja Paliw w Węgrowie - ul. Przemysłowa 11 , 07-100 Węgrów
- PB 95 - 150 mᶾ
Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi:
- PB 95 – 5 mᶾ do 7 mᶾ - wyłącznie Stacja Paliw Sokołów Podlaski.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Zawiera Rozdział 5 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostaw paliwa 
w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20% w stosunku do przewidywanej na podstawie 
dotychczasowego zużycia ilości podanej w specyfikacji zamówienia. Jednakże w przypadku wystąpienia 
okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć, powodujących konieczność zmniejszenia ilości dostaw 
poniżej 20 % w stosunku do całego zamówienia, Zamawiający zawiadomi o wystąpieniu tej okoliczności 
Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu 
okoliczności). W takim wypadku strony mogą kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach lub 
rozwiązać umowę bez negatywnych konsekwencji dla żadnej ze stron.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie 
złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 
dnia 28.12.2021 r. do godz. 09:00.

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 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami 
ciekłymi, zgod¬nie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. 
zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującą minimum paliwa będące przedmiotem 
zamówienia, ważną co najmniej przez okres obowiązywania umowy.

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:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy dostawy (każda z nich realizowana na 
podstawie odrębnej umowy) oleju napędowego i/lub benzyny PB 95 o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 
zł netto każda. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu dostaw oraz 
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie 
złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
28.12.2021 r. do godz. 09:00
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 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Szczegółowe informacje opisane zostały w Rozdziale 17 SWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

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: 28/12/2021
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: 27/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego ePUAP i miniPortal, poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowywania ofert, dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na 
miniPortalu i wskazanie pliku do odszyfrowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp, a także w rozdziale 26 SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2021
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