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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
5881999910
ul. Tartaczna 2 84-200 Wejherowo
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Feliks Makurat
Tel.:  +48 585722930
E-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 
Faks:  +48 585722931
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzkwejherowo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzkwejherowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
Numer referencyjny: MZK/05/04/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 - MA12

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
www.mzkwejherowo.pl
www.mzkwejherowo.pl
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Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów
Zamawiającego.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 1.520.000 litrów oleju napędowego.
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących linie
komunikacji miejskiej.
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 276 155.50 EUR

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 - MA12

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów
Zamawiającego.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 1.520.000 litrów oleju napędowego.
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących linie
komunikacji miejskiej.
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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



3 / 4

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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 z póżń. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 z póżń. zm.).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 025-055316

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2019
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: 09/08/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/06/2019

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55316-2018:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego w Wejherowie ul. Tartaczna 2 w świetlicy.

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:
maj 2021

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

