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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514325-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Olej napędowy
2020/S 210-514325
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 30–38
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
E-mail: e.janiak@kla.com.pl
Tel.: +48 627680000
Faks: +48 627680022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kla.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.kla.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lądowy pasażerski, miejski, podmiejski

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

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2021 do
31.12.2021.
Numer referencyjny: KLA/ZZ-ZP/12/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul.
Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu, w ilości szacunkowej:
3

— 3 300 m (trzy tysiące trzysta m3) oleju napędowego ON standardowego,
3

— 180 m (sto osiemdziesiąt m3) benzyny bezołowiowej Pb-95.
1) Dostarczone paliwo musi spełniać wszystkie wymagania aktualnych Polskich Norm: PN-EN 590 dla oleju
napędowego, PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej, jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi
normami w trakcie dostaw.
2) Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania 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); w
przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpieniu innymi przepisami, dostarczany produkt
każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w dniu dostawy.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu (62-800), Polska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul.
Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu, w ilości szacunkowej:
3

— 3 300 m (trzy tysiące trzysta m3) oleju napędowego ON standardowego,
3

— 180 m (sto osiemdziesiąt m3) benzyny bezołowiowej Pb-95
Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):
CPV 09134100-8 olej napędowy,
CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa,
1) Dostarczone paliwo musi spełniać wszystkie wymagania aktualnych Polskich Norm: PN-EN 590 dla oleju
napędowego, PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej, jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi
normami w trakcie dostaw.
2) Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania 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); w
przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpieniu innymi przepisami, dostarczany produkt
każdorazowo powinien spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących w dniu dostawy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości zapotrzebowania
Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jednakże maksymalnie o 20 %.
4) Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 5.00 do 12.00, w terminie
nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania poszczególnych zamówień faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający będzie składał
zamówienia w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00. Z tym, że zamówienia do realizacji na dzień następny
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będą składane najpóźniej do godz. 11.00 dnia poprzedzającego realizację. Zamówienie złożone po godz. 11.00
będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego.
5) Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel
Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca autocysterny). Pomiar paliwa nastąpi za pomocą
systemu elektronicznego na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego, celem określenia ilości
przyjętego w temperaturze referencyjnej (+) 15 C paliwa do zafakturowania.
6) Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi (zdanie paliwa spustem
grawitacyjnym), będącymi w dyspozycji Wykonawcy spełniającymi wymogi prawa w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych.
7) Każda dostawa realizowana będzie wraz z potwierdzeniem pochodzenia produktu – dowodem wydania z
bazy paliw oraz powiązanym z nim świadectwem jakości zawierającym unikatowy numer dowodu wydania,
wystawionymi nie wcześniej niż 48 godzin przed dostawą.
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego:
1) w większej części – jako paliwo w ramach eksploatacji pojazdów własnych,
2) w pozostałej części – do prowadzonej pomocniczej działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami w
rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.
756, z późn. zm.), w ramach realizacji uprawnień wynikających z posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
(OPC) ważnej do 2030 r.;
Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie obrotu paliwami z zagranicą.
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: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
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
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Określone w SIWZ

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określone w SIWZ
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Przed terminem składania ofert wadium w kwocie 200 000 PLN oraz przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 100 000 PLN.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w SIWZ

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Określone w SIWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w SIWZ

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: 01/12/2020
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30–38, sala konferencyjna p. 109, Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Określone w SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Określone w SIWZ

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 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2020
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