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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232968-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Olej napędowy
2019/S 096-232968

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. gen. de Gaulle`a 71
Malbork
82-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Kopias
Tel.:  +48 556478550
E-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl 
Faks:  +48 556478550-46
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.malbork.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork

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:
Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Malborku Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/1/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:mzk-mk@mzk.malbork.pl
www.mzk.malbork.pl
http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiorników stacji

paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w ilości do 2 000 000 litrów (2 000 m3) w okresie
obowiązywania umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Malbork

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiorników
stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w ilości do 2 000 000 litrów (2 000

m3) w okresie obowiązywania umowy. Paliwa mają posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z
wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. 1680 z dnia 23.10.2015 r.) oraz polskiej normie
PN-EN 590+A1:2017-06. Zakupione paliwo wykorzystywane jest na potrzeby własne oraz na sprzedaż.
Przedmiot działalności objęty przedmiotową koncesją stanowi działalność gospodarcza w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: olejami napędowymi 2710 19 43, 2710 20 11
przy wykorzystaniu stacji paliw zlokalizowanej w Malborku przy ul. gen de Gaulle’a 71.4. Zamawiający nie
prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego
sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, poprzez dostawę do zbiorników stacji paliw Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., z/s ul. gen. de Gaulle`a 71, 82-200 Malbork, POLSKA. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych zapotrzebowania przedmiotu zamówienia.
Podana ilość jest szacunkowa. Wielkość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od zapotrzebowania
Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania jej w dacie końcowej obowiązywania umowy nie jest on
zobowiązany do wyczerpania pełnej ilości wskazanej w punkcie 1. Dostawy jednorazowe obejmowały będą od
13 000 do 15 000 litrów i wykonywane będą na podstawie złożonych zamówień średnio 3 razy w miesiącu (w
ciągu 48 godzin od złożenia każdorazowego zamówienia). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana
autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2019
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej i opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa się za pośrednictwem Platformy - Platformy Zakupowej
Zamawiającego poprzez Formularz składania oferty.

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 ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę
paliw o wartości min. 2 000 000 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Min. 2 000 000 PLN brutto

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania
ofert, wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MZK Sp. z o.o.
w Banku Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 10901098 0000 0001 0818 3363 przed terminem
składania ofert, z um- 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawcy mogą korzystać z podmiotów trzecich

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.
Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień
zawartej umowy są dopuszczalne w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) warunków płatności
— w przypadku wystąpienia „siły wyższej” np. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak
terrorystyczny, stan wyjątkowy.
3) wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wówczas zmiana
wynagrodzenia winna być adekwatna do zmiany stawki podatku,
4) numeru rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o czym
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Spółkę na piśmie,
5) zmiany zakresu świadczenia lub sposobu realizacji umowy, w przypadku zmian przepisów prawa lub
pojawienia się nowych interpretacji, wytycznych dotyczących przepisów związanych z realizacją umowy, w tym
dotyczących ochrony danych osobowych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 12:00
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie MZK Sp. z o.o. w siedzibie przy ul. gen de Gaulle’a 71. Otwarcie ofert
nastąpi przy użyciu polecenia „Odszyfruj oferty” na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork),
dostępnego po upływie terminu składania ofert. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I połowa 2023 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty): Aktualne
na dzień składania oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które
wstępnie potwierdza, że wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 2. Oświadczenia i dokumenty,
jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 2.1.1. aktualna
koncesji na obrót paliwami ciekłymi; 2.1.2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, 2.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 2.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
2.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 2.2 oraz 2.3.

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
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W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w JEDZ, dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.1.
i 2.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 4.
Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp
odbędzie się na podstawie jednolitego dokumentu (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę. 5. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.1. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt 2.2.1. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, i 21 ustawy Pzp 8.2.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

