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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536236-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Olej napędowy
2022/S 189-536236

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5660005012
Adres pocztowy: ul. Gostkowska 83 , 06-400 Ciechanów
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Piotrowicz
E-mail: przetargi@zkmciechanow.pl 
Tel.:  +48 236723294
Faks:  +48 236722216
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkmciechanow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zkmciechanow.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://uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

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:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 do magazynu Zamawiającego
Numer referencyjny: ZKM/ZP/1/22

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 650 000 L i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 
szacunkowej 150 000 L

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
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Zamawiającego, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 650.000 litrów 
spełniającego Polską Normę PN-EN-590 z póź. zmianami i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 
150.000 litrów spełniającą Polską Normę PN-EN 228 z póź. zm. do magazynu Zamawiającego w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83 w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. Wielkości zamówienia mogą ulec zmianie w 
zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

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
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na obrót paliwami 
przez cały okres trwania umowy,, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r. poz 
716 t.j.).
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w 
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wykonał minimum 3 dostawy o wartości rocznej minimum 1 milion złotych netto o podobnym charakterze do 
przedmiotu zamówienia,

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
50.000,00 PLN

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zapłata za dostawę zamówienia będzie realizowana w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego w 
terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

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: 04/11/2022
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: 31/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, pokój nr 7 (sala konferencyjna)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini portalu

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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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
Tel.:  +48 224587777

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
Tel.:  +48 224587777

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2022
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