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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140774-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Olej napędowy
2021/S 056-140774

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Brzegowa 2
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzkbp.pl 
Tel.:  +48 833432795
Faks:  +48 8333432795
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzkbp.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://mzkbp.pl/category/przetargi/
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego 
określonego kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem wg CPV – 09134100-8 w ilości 2 

000 m3, w tym 100 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (zimowego).

Benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem wg CPV – 09132100-4 w ilości 160 m3.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 063 101.68 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: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: oleju napędowego standardowego określonego kodem 

wg CPV – 09134100-8 w ilości 2 000 m3, w tym 100 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych (zimowego).

Benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem wg CPV – 09132100-4 w ilości 160 m3. Olej napędowy 
jest przeznaczony do napędu wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach komunikacji miejskiej i 
sprzedaży detalicznej, benzyna Pb95 do sprzedaży detalicznej.
Podane ilości będą obejmowały dostawę oleju napędowego, którego gatunek będzie odpowiedni do pory 
roku i panujących warunków temperaturowych w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zblokowania 
zimnego filtru spełniającego wymagania jakościowe, określone w normie PN-EN 590 i rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 
z 2015 roku poz. 1680), szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia. 
Oferowany olej napędowy może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o parametrach 
jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w tabeli – szczegółowy opis w załączniku nr 1 SWZ.

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
Okres w miesiącach: 24
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
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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 może ubiegać się Wykonawca, który:
1) spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 
r. poz. 833, z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentacją 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: 26/04/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 10:30

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:
Marzec 2023

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +49 224587777

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2021
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