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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacji S.A.
6221011703
ul. Lotnicza 30 63-400 Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Urban
Tel.:  +48 627376132
E-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl 
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk-ostrow.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzk-ostrow.com.pl/index.php?strona=start&gr=5
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.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 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”
Numer referencyjny: MZK/ON/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
www.mzk-ostrow.com.pl
http://bip.mzk-ostrow.com.pl/index.php?strona=start&gr=5
https://platformazakupowa.pl/
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Wartość bez VAT: 3 700 000.00 PLN

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: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30 (siedziba Zamawiającego)

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne hurtowe dostawy oleju napędowego wg normy PN-
EN590+A1:2017-06, w ilości 920 m3 z uwzględnieniem pkt. 3 z możliwością awaryjnej dystrybucji u
Zamawiającego.
2. Rodzaj dostarczanego oleju napędowego musi być dostosowany do istniejących warunków klimatycznych w
czasie trwania umowy.
3. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia
oleju napędowego, w zależności od potrzeb wynikających z bieżących zadań w warunkach zmniejszenia
obsługiwanego taboru. W przypadku zmniejszenia ilości, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 700 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) 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
Dodatkowe warunki techniczne określone są w rozdziale 5 SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w
sekcji I.3 Ogłoszenia.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 2) Pzp, W celu
potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył
następujące dokumenty na etapie składania ofert:
1.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz JEDZ, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, formularz JEDZ składa każdy
z tych Wykonawców.
4.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 SIWZ składa
aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust.1 ustawy Pzp w formie
Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa poniżej:
1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp (z
uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
3.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. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7do
SIWZ,
4.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ,
5.Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ. Informację przedmiotową należy przedłożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 Pzp.
Zasady składania dokumentów przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określone są w rozdziale 10 SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w
sekcjiI.3 Ogłoszenia.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu
kopię(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) aktualnej polisy, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia
zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) oraz kopię potwierdzenia opłacenia wymaganych składek na ubezpieczenie do kopii
polisy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby
Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10dni, terminie aktualny na dzień złożenia dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz kopię potwierdzenia opłacenia
wymaganych składek na ubezpieczenie do kopii polisy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub
wykonuje (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy dostawy oleju napędowego w ilości
minimum 300 m3 potwierdzone dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,
Zamawiający żąda przedstawienia aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi ( hurtowa sprzedaż paliw ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby
Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie doświadczenia:
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1.Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, złożonego w formie oryginału zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr3 do SIWZ.
2. Dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi ( hurtowa sprzedaż paliw ).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Szczegółowe informacje na temat dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego zawarte są w rozdziale 8.4
SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) ważnym w okresie związania ofertą.
Forma, termin i miejsce wnoszenia a także zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w
rozdziale12 SIWZ opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności następować będą każdorazowo po danej dostawie oleju napędowego w okresie 30 dni od daty
wystawienia prawidłowej faktury VAT.
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarto w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, opublikowanym na stronie, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego
ogłoszenia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, na zasadach określonychwSIWZ
opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ust. 2 Pzp – Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo niniejsze winno być przedstawione w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów załączonych do oferty.
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Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
oudzielenie zamówienia publicznego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ opublikowanym na stronie, o której mowa w sekcji I.3.

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: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 03/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30, budynek administracji - Sala Konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje za pomocą platformazakupowa.pl. Oferty są zaszyfrowane tak by były niedostępne dla
Zamawiającego do upływu terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
Październik 2020 roku.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93ust. 1
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interesu
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art.154pkt. 5 Pzp. Środkami ochrony prawnej są: a) odwołanie do Izby, b) skarga do sądu. Odwołanie:
szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 - 198 Pzp. Skarga do sądu:
na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a - g Pzp. Szczegółowe zasady
korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019
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