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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324526-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Koziegłowy: Paliwa
2021/S 122-324526

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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Koziegłowy
Miejscowość: Koziegłowy
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-028
Państwo: Polska
E-mail: mzimnicki@transkom.com.pl 
Tel.:  +48 607437353 / +48 616514700
Faks:  +48 616514709
Adresy internetowe:
Główny adres: http://transkom.com.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gminny transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy"
Numer referencyjny: ZP 1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie wielosezonowego (standardowego) oleju napędowego 
(zwany zamiennie paliwem, paliwami płynnymi) wraz z dostawą do zbiorników na stacji paliw zamawiającego, 
ul. Piaskowa 1, w ilości do 2 000 000 (dwa miliony) litrów (2 000 m3) w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy.

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)
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Wartość bez VAT: 7 720 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, Gmina Czerwonak.

II.2.4) Opis zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie wielosezonowego (standardowego) oleju 
napędowego (zwany zamiennie paliwem, paliwami płynnymi) wraz z dostawą do zbiorników na stacji paliw 
zamawiającego, ul. Piaskowa 1, w ilości do 2 000 000 (dwa miliony) litrów (2 000 m3) w okresie 24 miesięcy 
licząc od dnia podpisania umowy. Jest to wartość maksymalna zamówienia. Dostawy miesięczne oleju 
napędowego wynosić będą około 150 000 litrów, średnia wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie 
około 16 000 litrów, minimalna jednorazowa dostawa wynosić będzie 5 000 litrów, maksymalna jednorazowa 
dostawa wynosić będzie 20 000 litrów. Wskazana ilość oleju napędowego jest wielkością szacunkową i może 
ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia w okresie objętym 
umową. Minimalna wielkość realizacji zamówienia wyniesie 70 % przedmiotu zamówienia.
4.2. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w pkt 4.1 powyżej, spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku 
niewykorzystania w całości wielkości zamówienia.
4.3. 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. z 2015 r., poz. 1680) i wymogi określone obowiązującą normą PN-EN 590+A1:2017-06 lub 
równoważnej (Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań) oraz 
wymogi wszystkich zmian prawnych w tym zakresie. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy polską 
norma i rozporządzeniem jakościowym pierwszeństwo zawsze będzie miało rozporządzenie jako powszechnie 
obowiązujący akt normatywny. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie atest jakościowy oleju napędowego 
wystawiony przez akredytowane laboratorium.
4.4. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiorników na stacji paliw zamawiającego ul. Piaskowa 1 
od poniedziałku do piątku, całodobowo.
4.5. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy przy użyciu środków transportu (autocystern) spełniających 
normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
4.6. Miejscem dostaw oleju napędowego są zbiorniki na stacji paliw usytuowanej na terenie bazy P.W. 
TRANSKOM Sp. z o.o., Koziegłowy, ul. Piaskowa 1.
4.7. Zbiorniki zamawiającego są legalizowane. Zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy oraz terminy 
legalizacyjne i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 1853 ze 
zm.)
4.8. Pomiar ilości oleju napędowego odbywał się będzie za pomocą zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, 
spełniających przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
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wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
373).
4.9. Odbioru (przekazania) dostawy, według zasad i warunków określonych w umowie, dokonają upoważnieni 
przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy (dostawcy), którzy z czynności sporządzają protokół dostawy 
paliwa. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie ilość oleju napędowego zgodna z protokołem dostawy, ilość 
nie będzie kompensowana do temperatury referencyjnej 15 stopni C. Dowodem dostawy będzie dokument WZ 
wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez pracownika zamawiającego rzeczywista ilość 
paliwa przyjęta do zbiorników oraz protokół dostawy do umowy sporządzony przez zamawiającego i podpisany 
przez kierowcę autocysterny oraz upoważnionego pracownika zamawiającego.
Pełen opis zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji - czas dostawy paliwa / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 074-189833

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
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
„Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/06/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orlen Paliwa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8141019514
Adres pocztowy: Widełka 869
Miejscowość: Widełka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 720 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 9 086 526.60 PLN / Najdroższa oferta: 9 220 080.00 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:

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 6 i 7 SWZ – zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - JEDZ).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3., przekazywane w postępowaniu, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej – za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
5. Oferta powinna być:
5.1. sporządzona w języku polskim,
5.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
5.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
6. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się 
z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej - szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale 10 SWZ.
7. Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w Rozdziale 38 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
33.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
33.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
33.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
33.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu,
33.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
33.4. Odwołanie przysługuje na:
33.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
33.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy,
33.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
33.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
33.5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
33.5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.
33.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
33.6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
33.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 33.6. wnosi się w terminie:
33.7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne
33.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
33.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
albo
33.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Pełna treść dotycząca środków ochrony prawnej opisana jest w Rozdziale 33 SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021
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