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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181472-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Olej napędowy
2022/S 068-181472

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: 36-001 Trzebownisko 976
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
E-mail: kunyszm@pks.rzeszow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://web.pks.rzeszow.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://web.pks.rzeszow.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://epuap.gov.pl/wps/portal

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 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z/s w Trzebownisku
Numer referencyjny: Paliwa 1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

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 dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 000 000 litrów • benzyna Pb 95 ok. 700 000 litrów .
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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: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacji Paliw w Rzeszowie Al. Wyzwolenia 6

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej 
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 000 000 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 700 000 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 25 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
W przypadku zmniejszenia 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.
Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych 
(Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06
i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.
Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm 
zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania baneru z logo dostawcy i producenta paliwa oraz 
umieszczeniu go obok pylonu Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy dla oleju napędowego oraz 12 miesięcy 
dla benzyny Pb95 - od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Zamawiającego 
o pojemności 30. 000 litrów, z bazy wykonawcy do Stacji Paliw w Rzeszowie Al. Wyzwolenia 6. Zamawiający 
każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane 
laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru 
po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” 
który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C, masę 
kg, objętość w 150C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Kupujący dokonywał 
będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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.2.13) 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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 
wydaną na podst. Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. 
zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiada OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie 
gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji 
zamówienia / 2022- 2023.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, 2 zamówień realizowanych sukcesywnie w miarę potrzeb przez okres 1 roku, każde 
wielkości / minimum 1 000 000 litrów rocznie / ON + PB 95/
B) Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór paliwa z bazy magazynowej zlokalizowanej w promieniu do 120 
km od Stacji Paliw Zamawiającego
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000.00 PLN
2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
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Zapłata za paliwo będzie realizowana sukcesywnie po odbiorze każdej dostawy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum firm

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/05/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
za 12 miesięcy

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy również
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, chyba że Wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
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terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1 Formularz oferty
Wzór formularza załączony do SWZ
2 Jednolity europejski dokument zamówienia
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia.
Oświadczenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia winno:
-zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która 
zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
-zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: espd.uzp.gov.pl
3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1 Polisa OC
Kopia obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia 
w okresie realizacji zamówienia / 2022- 2023 oraz załączenia dowodu opłaty składki polisy.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem.
2 Wykaz dostaw
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.
3. Aktualna koncesję
4. Oświadczenie, że Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór paliwa z bazy magazynowej zlokalizowanej w 
promieniu do 120 km od Stacji Paliw Zamawiającego.
Ze względu na ograniczoną możliwość wprowadzonych znaków w informujemy że wszystkie wymogi 
Zamawiający zawarł w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

06/04/2022 S68
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Dz.U./S S68
06/04/2022
181472-2022-PL

6 / 6

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, 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, przysługują 
środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2022
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