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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167051-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Głogów: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2022/S 063-167051

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 627 902.00 EUR

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
Cena

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 IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 245-648036

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ORLEN Paliwa sp. z o.o.
Miejscowość: Widełka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-145
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 5 337.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 400.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

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:
25/03/2022
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