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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231709-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chmielnik: Paliwa
2018/S 101-231709

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
Tel.:  +48 178636219
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178636224
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.rzeszow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pks.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna
al. Wyzwolenia 6
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
Tel.:  +48 178636219
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178636224
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.rzeszow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego w okresie 12 miesięcy. dla Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z/s w Chmielniku
ul. Wyzwolenia 6
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Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
Tel.:  +48 178566219
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178636224
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.rzeszow.pl

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 paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego w okresie 12 miesięcy. dla Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z/s w Chmielniku
Numer referencyjny: Paliwa 1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego oraz publicznej
stacji paliw w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
W ilości:
• olej napędowy ok.4 800 000 litrów.
• benzyna Pb 95 ok. 600 000 litrów.
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą
dostawy wg . rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują
żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego .
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy
własnym środkiem transportu Zamawiającego o pojemności 30. 000 litrów, z bazy wykonawcy zlokalizowanej
nie dalej niż 120 kilometrów licząc od Stacji Paliw w Rzeszowie al. Wyzwolenia 6.

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
09134100
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09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odbiór własnym środkiem transportu Zamawiającego z bazy wykonawcy zlokalizowanej nie dalej niż 120
kilometrów licząc od Stacji Paliw w Rzeszowie al. Wyzwolenia 6.

II.2.4) Opis zamówienia:
• olej napędowy ok.4 800 000 litrów.
• benzyna Pb 95 ok. 600 000 litrów.
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą
dostawy wg . rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują
żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego .

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: 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
W przypadku konieczności odbioru paliwa w wyznaczonej przez Sprzedającego bazie zastępczej
zlokalizowanej w odległości ponad 120 km od siedziby Kupującego, koszty transportu ponad tą odległość w 50
% ponosi Sprzedający.

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami wydaną na podst. Ustawy z dn. 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:
1/ informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 2 000
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000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
2/ kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2 000 000,00 PLN wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji
ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia / 2018- 2019/ oraz załączenia dowodu opłaty składki polisy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży:
1/.dokumenty potwierdzające, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia o porównywalnej
wielkości / minimum 5 000 000 litrów rocznie / ON + PB 95/ dla jednego dostawcy z należytą starannością
poprzez załączenie 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, Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku podmiotów występujących
wspólnie ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi
zał. Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/
2/ oświadczenie, że oferent dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 120
km od siedziby Zamawiającego /zał. Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/
Poleganie na zasobach innych podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 z zastrzeżeniem art. 133 Ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 24 ust. 5
pkt 1 tejże ustawy.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 500 000 PLN.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 150 Prawa zamówień
publicznych w wysokości 2 % wynagrodzenia ofertowego brutto / ceny oferty/.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Faktury za paliwo będą wystawiane sukcesywnie po odbiorze każdej dostawy na podstawie dokumentów WZ w
rozbiciu na poszczególne rodzaje produktu z doliczeniem podatku VAT według zasad i stawek obowiązujących
w dniu wystawienia faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Konsorcjum firm zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy
której wzór stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Możliwości zmiany umowy
określono w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: tak

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: 05/07/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna, 35-959 Rzeszów, al. Wyzwolenia 6.

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:
Drugi kwartał 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 z
zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wykluczy także wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj.
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 lub ust. 5 pk 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty / zał nr 1 / każdy Wykonawca musi dołączyć:
Aktualny na dzień składania oferty oświadczenie - formularz zwany jednolitym europejskim dokumentem
zamówienia /JEDZ/.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca
składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału z postępowania.
Szczegółowe informacje dotyczące JEDZ oraz pozostałych dokumentów znajdują się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
6. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579)
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe
(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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