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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648036-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Głogów: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2021/S 245-648036

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 Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Transportowa 3
Miejscowość: Głogów
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 67-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Borecka
E-mail: julita@km.glogow.pl 
Tel.:  +48 767451200/+48 767451211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.km.glogow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.km.glogow.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:
Dostawa oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590
Numer referencyjny: ZP2/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego - adres: 67-200 Głogów, 
ul. Transportowa 3 - oleju napędowego (zwanego dalej ON) wyłącznie dla potrzeb własnych, spełniającego 

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:julita@km.glogow.pl
http://www.km.glogow.pl
http://www.km.glogow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S245
17/12/2021
648036-2021-PL

2 / 7

wymogi polskiej normy PN-EN 590 +A1:2017-06/Ap2:2018-09 „Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje 
napędowe – wymagania i metody badań” oraz 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). Przewidywane zapotrzebowanie na ON w okresie objętym zamówieniem wynosi około: 1 700 000 
litrów, jednorazowa dostawa - 25 000 litrów. Zamówienie realizowane będzie w dostawach dwutygodniowych. 
Szczegółowe terminy i ilość zamawianego oleju napędowego Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy 
e-mailem na 2 dni przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy. Szczegółowy opis oraz 
wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 627 902.00 EUR

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, 67-200 Głogów, ul. Transportowa 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego - adres: 67-200 Głogów, ul. 
Transportowa 3 - oleju napędowego (zwanego dalej ON) wyłącznie dla potrzeb własnych, spełniającego wymogi 
polskiej normy PN-EN 590 +A1:2017-06/Ap2:2018-09 „Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe 
– wymagania i metody badań” oraz 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). Oferowany 
ON może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o parametrach jakościowych 
tożsamych lub lepszych od przedstawionych w wyżej wymienionej normie i rozporządzeniu. Przewidywane 
zapotrzebowanie na ON w okresie objętym zamówieniem wynosi około: 1 700 000 litrów, jednorazowa 
dostawa - 25 000 litrów. Zamówienie realizowane będzie w dostawach dwutygodniowych. Minimalna wielkość 
jednorazowej dostawy wynosi 25 000 litrów. Szczegółowe terminy i ilość zamawianego oleju napędowego 
Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy e-mailem na 2 dni przed planowanym przez Zamawiającego 
terminem dostawy. Wykonawca razem z paliwem będzie dostarczał świadectwa jakości dostarczanego 
paliwa, a na żądanie Zamawiającego będzie pobierał razem z Zamawiającym próbki dostarczanego paliwa. 
Rozliczanie ilości dostarczanego paliwa następowało będzie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny 
w temperaturze referencyjnej +15oC (zgodnie z normą PN-ISO 91-1). Przy każdej dostawie należy również 
dołączyć dowód wydania (WZ), który powinien zawierać: temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w 
temperaturze nalewu, gęstość paliwa w temperaturze +15ºC oraz objętość m3 w temperaturze +15ºC. Do 
dokumentu WZ dołączony zostanie wydruk z elektronicznego systemu pomiarowego cysterny potwierdzający 
ilości wydanego paliwa. Szczegółowy opis oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera 
Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 627 902.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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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 się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub 
zawodową i wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają 
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów - Wykonawcy, którzy posiadają ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
W celu wstępnej oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia, Wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany JEDZ. 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzących w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – takimi dokumentami mogą być odpis 
z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);
2) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 
najmniej 1.000.000 zł.
W celu wstępnej oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia, Wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany JEDZ. 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co 
najmniej 3 (trzy) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sprzęt do transportu oleju 
napędowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takiego sprzętu.
W celu wstępnej oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia, Wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany JEDZ. 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 
z 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.
2) wykazu sprzętu do transportu oleju napędowego jakim dysponuje Wykonawca wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania sprzętem.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70.000,00 złotych, 
słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 
98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Santander 
Bank Polska S.A. Nr rachunku: 79 1090 2079 0000 0005 4410 4421 z tytułem przelewu: wadium: ZP 2/2021 - 
Dostawa oleju napędowego.
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Termin płatności: 30 dni od daty dostawy.
2. Zaproponowana w ofercie cena oleju napędowego (na dzień 05.01.2022 r.) będzie zmniejszana lub 
zwiększana o taką samą wartość zmiany cen, jakie Wykonawca otrzyma w czasie trwania umowy od rafinerii, a 
zmiana cen dokonywana będzie automatycznie w dniu dokonania zmiany ceny przez rafinerię.
3. Dla udokumentowania zmiany cen Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania informacji o cenach 
obowiązujących w rafineriach, w których zaopatruje się w ON najpóźniej w dniu dostawy. Zamawiający może 
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odstąpić od tego wymogu, o ile Wykonawca wskaże stronę internetową swojego dostawcy paliw, z której 
możliwe będzie pozyskanie informacji o cenach.
4.Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

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.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej.
Szczegółowe postanowienia zawarto w dokumentach zamówienia.

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: 20/01/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 19/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W 
przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania, w tym dotyczące w szczególności: podstaw 
wykluczenia z postępowania, rodzajów żądanych dokumentów, komunikacji w postępowaniu, sposobu 
przygotowania i złożenia oferty, ochrony danych osobowych, przedmiotowych środków dowodowych zawarto w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się 
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w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Informacje na temat terminów składania odwołań określone zostały w art. 515 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2021
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