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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525082-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Paliwa
2017/S 249-525082

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkbielsk.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych - ON, Pb95

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.)
paliw ciekłych w ilości minimalnej:
Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów.

mailto:pk@pkbielsk.pl
www.pkbielsk.pl
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2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z
prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od
zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z
uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:
Olej napędowy - 630 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 414 924.03 PLN / Najdroższa oferta: 3 463 355.28 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134000
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw zamawiającego zlokalizowana w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.)
paliw ciekłych w ilości minimalnej:
Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów.
2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z
prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od
zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z
uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:
Olej napędowy - 630 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.
3. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się wielkości jednorazowych dostaw
paliw w przedziale:
Olej napędowy - od 10 tys. do 30 tys. litrów.
Benzyna bezołowiowa - od 3 tys. do 10 tys. litrów.
4. Paliwa winny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa, określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r. poz.1680).
5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu
roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem, do stacji paliw należącej do
PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu
(autocysternami).
7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j. ze zm.)
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8. Rozładunek paliw u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt.
9. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub
orzeczenie laboratoryjne dla danej partii paliwa wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z
dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna
z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz
pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
11. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości maksymalne paliw określone w pkt 2, natomiast ostateczna
ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy (od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.)
paliw ciekłych w ilości minimalnej:
Olej napędowy (ON) - 450 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 140 000 litrów.
2. Wskazana w pkt 1 ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z
prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 40 % wartości zamówienia podstawowego) w zależności od
zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z
uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:
Olej napędowy - 630 000 litrów.
Benzyna bezołowiowa - 196 000 litrów.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-358077

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358077-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych - ON, Pb95

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Orlen Paliwa Sp. z o.o.
8141019514
Widełka 869
Widełka
36-145
Polska
Tel.:  +48 242566039
Faks:  +48 243679052
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 895 298.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 414 924.03 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:
1) Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, na zasadach określonych w art.
180-198 ustawy Pzp,:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od daty publikacji ogłoszenia w DzUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) lit. a) i b) 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.
d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DzUUE zawiadomienia o udzieleniu zamówienia
albo 6 miesięcy jeżeli Zamawiający nie opublikował w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowo kwestie dotyczące odwołań regulują przepisy art.180-198 ustawy Pzp.
2) Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017

mailto:odwolanie@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

