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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583729-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kutno: Olej napędowy
2021/S 221-583729

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
Adres pocztowy: ul. Cmentarna 1
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Góralska
E-mail: mzk@mzk.kutno.pl 
Tel.:  +48 242547055
Faks:  +48 242547432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.kutno.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://mzk.kutno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://epuap.gov.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:
Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i 
norm obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego
Numer referencyjny: ZP/PU/MZK-2021/1

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, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na 
podstawie aktualnych przepisów i norm (Polskie Normy) obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w 
posiadaniu Zamawiającego.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
- olej napędowy o parametrach nie gorszych niż norma PN-EN 590+A1:2017-06, zgodny z aktualnymi normami 
w ilości szacunkowej 400 900,00 litrów, liczba cetanowa nie mniejsza od 51, zawartość siarki nie większa niż 10 
mg/kg.
- dostarczony olej napędowy w całym okresie trwania umowy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym 
normom. Olej napędowy powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (temperatura 
zablokowania zimnego filtra /CFPP/ określana wg normy PN-EN 116:2015-09). W przypadku bardzo niskich 
temperatur (-28 st. C lub mniej) Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa zimowego zgodnie z aktualnymi 
normami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o., 99-300 Kutno, ul. Cmentarna 1

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na 
podstawie aktualnych przepisów i norm (Polskie Normy) obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w 
posiadaniu Zamawiającego.
2. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
- olej napędowy o parametrach nie gorszych niż norma PN-EN 590+A1:2017-06, zgodny z aktualnymi normami 
w ilości szacunkowej 400 900,00 litrów, liczba cetanowa nie mniejsza od 51, zawartość siarki nie większa niż 10 
mg/kg.
- dostarczony olej napędowy w całym okresie trwania umowy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym 
normom. Olej napędowy powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (temperatura 
zablokowania zimnego filtra /CFPP/ określana wg normy PN-EN 116:2015-09). W przypadku bardzo niskich 
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temperatur (-28 st. C lub mniej) Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa zimowego zgodnie z aktualnymi 
normami.
- jakość paliw musi spełniać wymagania obowiązujących aktów prawnych:
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz.1680 z późn. zm.) oraz parametry normy PN-EN 590+A1:2017-06.
• Dyrektywy 98/70 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie jakości 
benzyny i paliw do silników Diesla zmieniającej dyrektywę rady 93/12 EWG;
• Dyrektywy 2003/17 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę 
98/70 WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych;
• Dyrektywy Komisji 2011/63/UE z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu 
technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 
napędowych;
• Dyrektywy Komisji z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającej załączniki I i II do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych (Tekst mający znaczenie dla 
EOG);
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/
WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/
WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.
3. Dostawy oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na stacji 
paliw Wykonawcy pod adresem wskazanym w formularzu ofertowym, do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
4. Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Wzór Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: System kontroli jakości paliwa paliwa – 2 pkt punktacja 0-2pkt / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Typ kamery/kamer stosowanych w monitoringu Wykonawcy – 1 pkt punktacja 0-1 
pkt / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt oferty (całkowity koszt realizacji umowy ) – 97 pkt - punktacja 0-97pkt / Waga: 
97

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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
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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 musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z warunkami 
określonymi ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z poźn. 
zm.). W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę OC w pełnym zakresie prowadzonej działalności w tym w 
zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie 
prowadzonej działalności, w tym w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 
zł, która jest opłacona tzn. zawierająca dowód jej opłacenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- Wielkość stacji paliw Wykonawcy (odpowiedni plac manewrowy) musi umożliwiać bezproblemowe tankowanie 
autobusów miejskich (o długości do 12 metrów);
- Wykonawca musi posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia techniczne zabezpieczające należyte utrzymanie 
terenu stacji paliw szczególnie w okresie zimowym - bezpieczne tankowanie autobusów miejskich;
- Wykonawca musi posiadać możliwości techniczne zabezpieczające ciągłość dostaw oleju napędowego 
dostosowanego do warunków klimatycznych;
- Wykonawca musi posiadać sprzęt umożliwiający wykonanie zamówienia tj. co najmniej dwa dystrybutory z 
aktualnymi legalizacjami do tankowania oleju napędowego;
- Wykonawca musi posiadać monitoring wszystkich dystrybutorów w godzinach tankowania;
- Wykonawca zaopatrzy kierowców Zamawiającego w karty do tankowania pojazdów, jeżeli posiada takie karty 
w ramach systemu tankowania.
Wykonawca zaakceptuje postanowienia wzorca umownego/ogólnych warunków umów Wykonawcy 
odnoszących się wyłącznie do korzystania z kart do tankowania w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z SWZ 
i umową oraz nie narusza to interesów Zamawiającego lub interesu publicznego.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące::
- nie podlegają wykluczeniu,
Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niez

15/11/2021 S221
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



Dz.U./S S221
15/11/2021
583729-2021-PL

5 / 7

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy, 
00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę:
a) pieniądzu – na rachunek MZK Sp. z o.o. w Kutnie - 02 1020 3352 0000 1102 0222 8963 z adnotacją 
Wadium na - 02 1020 3352 0000 1102 0222 8963 z adnotacją Wadium – nr ZP-MZK-2020/2 – za datę 
wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. Wniesienie wadium 
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym 
Zamawiającego.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie wymaga od
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu
złożenia oferty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Zał.nr 2 do SWZ – wzór umowy.
2. Zmiana cen dostarczanego paliwa będzie następować w przypadku zmiany cen producenta paliw 
ogłaszanych na
oficjalnej stronie internetowej producenta

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: 15/12/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 15/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/12/2021
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Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Kutnie, ul. Cmentarna 1, pok nr 40.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Oferty zostaną odszyfrowane w obecności Komisji przetargowej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp.z o.o. 
w Kutnie, ul. Cmentarna 1, pok nr 40, przy użyciu ePUAPU poprzez odszyfrowanie ofert.
2. W przypadku awarii ePUAP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych – rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 
art. 261 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
okolicznościach, o których mowa art. 95 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1.10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2.15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1,2,3 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.

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 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021
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