Dz.U./S S94
16/05/2019
226931-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226931-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Olej napędowy
2019/S 094-226931
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
KM Usługi spółka z o.o. w Szczecinku
ul. Cieślaka 4 lok. 2 (adres do korespondencji: ul. Cieślaka 6A)
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Robak - Prezes Zarządu
Tel.: +48 884888733
E-mail: biuro@kmuslugi.pl
Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmuslugi.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Sukcesywne dostawy paliw dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku w okresie od 11.5.2019 do 30.4.2020 r.”
Numer referencyjny: ZP-1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw w
ilościach:
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a)olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11, spełniający wymagania Polskiej Normy
PN-EN 590: ilość 2000 m3, UWAGA: Wykonawca może zaoferować tylko jeden kod CN dla oleju napędowego.
Nie dopuszcza się dostaw paliwa ON z różnymi kodami CN prze cały okres trwania umowy.
b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca wymagania Polskiej Normy PNEN 228: ilość 300 m3.
2.Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone
w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu
dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 878 419.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb-95 należy dostarczać „loco” stacja paliw Zamawiającego, w
Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw w
ilościach:
a) olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11, spełniający wymagania Polskiej Normy
PN-EN 590: ilość 2000 m3,
UWAGA: Wykonawca może zaoferować tylko jeden kod CN dla oleju napędowego. Nie dopuszcza się dostaw
paliwa ON z różnymi kodami CN prze cały okres trwania umowy.
b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca wymagania Polskiej Normy PNEN 228: ilość 300 m3.
2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone
w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu
dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, w zakresie jak
przedmiot zamówienia polegającego na dostawie oleju napędowego lub/i benzyny bezołowiowej Pb-95
maksymalnie do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego
roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo również do zmniejszenia ilości dostawy oleju napędowego oraz benzyny
bezołowiowej pb-95 o 20 %. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia
4. Każda dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 powinna:
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— spełniać warunki określone w SIWZ,
— posiadać świadectwo jakości spójne w treści z materiałowym dokumentem dostawy i wystawione przez
producenta paliw lub akredytowane laboratorium,
— być dostarczona w autocysternach, które będą posiadać ważną legalizację układu wydawczego cysterny
(licznik ilości dostarczonego paliwa) w pojeździe- kierowca powinien posiadać każdorazowo kopie dokumentu
świadectwa legalizacji układu wydawczego cysterny w pojeździe,
— posiadać dowód wydania.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, w zakresie jak przedmiot
zamówienia polegającego na dostawie oleju napędowego lub/i benzyny bezołowiowej Pb-95 maksymalnie
do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o
realizację zamówienia opcjonalnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo również do zmniejszenia ilości dostawy oleju napędowego oraz benzyny
bezołowiowej pb-95 o 20 %. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 055-126426

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Sukcesywne dostawy paliw dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku w okresie od 11.5.2019 do 30.4.2020 r.”
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
11/05/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Lomax Paliwa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 85/21
Warszawa
02-001
Polska
Kod NUTS: PL911
Adres internetowy: http://www.lomax.com.pl/pl/firma/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 928 226.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 878 419.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z
wykorzystaniem https://platformazakupowa.pl/
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu platformazakupowa.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację poprzez pocztę elektroniczną
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformazakupowa.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi złożyć
ofertę zgodnie z regulaminem portalu platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
platformazakupowa.pl
4) postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/218370
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia zamieszczona będzie również na stronie internetowej pod adresem www.kmuslugi.pl
Szczegółowe informacje dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz wykaz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
szczegółowe wymagania dotyczące wadium - zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN
Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługuje
odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu 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 zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019
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