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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633277-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Paliwa
2022/S 220-633277

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000617700
Adres pocztowy: Żabia 40
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ernest Wiatrek
E-mail: zarzad@pksostrowiec.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pksostrowiec.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/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://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Skarbu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport pasażerski międzymiastowy drogowy

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw

Numer referencyjny: 1/d/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny beołowiowej 
PB-95, autogazu LPG spełniających Polskie Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 9.12.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z 
późn. zm.),

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: PL Polska
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrowiec Świętokrzyski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny beołowiowej 
PB-95, autogazu LPG spełniających Polskie Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 9.12.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z 
późn. zm.). Szczególowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ.

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: 24
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 musi posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami 
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ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo 
energetyczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania 
aktualną na dzień składania oferty.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują dwoma miejscami odbioru / 
bazy magazynowe dostępnymi dla Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Szczegółowy opis wymagań 
dotyczących miejsc odbioru / baz magazynowych w SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Odbioru paliw tj. olej napędowy, benzyna PB 95 z miejsca odbioru / bazy magazynowej wskazanej przez 
Wykonawcę dokonywał będzie Zamawiający własnym środkiem transportu. Transport paliwa odbywał się 
będzie na koszt i ryzyko Zamawiającego. Autogaz LPG dostarczał będzie Wykonawca własnym środkiem 
transportu do Stacji Paliw znajdującej się na terenie siedziby Zamawiającego. Transport autogazu LPG z bazy 
magazynowej Wykonawcy do Stacji Paliw Zamawiającego odbywał się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

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: 16/12/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na portalu e-Zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022
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