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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12766-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kutno: Olej napędowy
2022/S 006-012766

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

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.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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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 
temperatur (-28 st. C lub mniej) Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa zimowego zgodnie z aktualnymi 
normami.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 980 446.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
ul. Cmentarna 1
99-300 Kutno

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. W trakcie trwania zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 
aktualny atest jakościowy producenta paliwa wykonany przez akredytowane laboratorium, dotyczący 
tankowanego paliwa. Atest musi:
a) zawierać dane charakteryzujące dostarczane paliwa,
b) być zaopatrzony w datę wykonania badania,
c) być wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
5. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub 
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego o 20% w stosunku do ilości 
szacunkowych paliwa określonych w punkcie powyżej, Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za niezamówione 
paliwo.
6. Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Wzór Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 97
Kryterium kosztu - Nazwa: System kontroli jakości paliwa / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Monitoring / Waga: 1

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
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-583729

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa oleju napędowego klasyfikowanego na podstawie aktualnych przepisów i 
norm obowiązujących w Polsce dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: 99-300 Kutno, ul. Oporowska 10
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Tel.:  +48 242537937
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 876 212.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 980 446.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3) Informacje dodatkowe:

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

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:
05/01/2022
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