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Polska-Skierniewice: Paliwo do silników diesla (EN 590) 

2022/S 185-525138 

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 Spółka z o.o. 
Adres pocztowy: ul. Czerwona 7 
Miejscowość: Skierniewice 
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki 
Kod pocztowy: 96-100 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Anna Staryga 
E-mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl 
Tel.: +48 665872690 
Faks: +48 468333097 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.mzkskierniewice.pl 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.mzkskierniewice.pl/zamówienia 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.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: 
ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON, BENZYNY 
BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W 
SKIERNIEWICACH 
Numer referencyjny: MZK.S.02.2022 
II.1.2)Główny kod CPV 
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590) 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 
1)sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV 09.13.42.20 – Paliwo 
do silników diesla, (kod CN 2710 19 43 ; kod CN 2710 20 11) standardowego i oleju o 
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (paliwo diesla) w ilości szacunkowej 1 
708 967 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C) 
2) sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej ( kod CN 2710 12 45; kod CN 2710 
12 49) silnikowej 95 określonej kodem wg CPV 09.13.21.00 – Benzyna bezołowiowa w ilości 
szacunkowej 1 022 454 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C); sukcesywne 



hurtowe dostawy benzyny ( kod CN 2710 12 45; CN 2710 12 49 ) silnikowej bezołowiowej 
98 określonej kodem wg CPV 09.13.21.00 w ilości szacunkowej 30 968 litrów ( dla 
temperatury referencyjnej + 15 o C). 
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 
09132100 Benzyna bezołowiowa 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
ul. Czerwona 7, ul. Armii Krajowej 4, 96-100 Skierniewice 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy paliw: 
1)oleju napędowego określonego kodem wg CPV 09.13.42.20 – Paliwo do silników diesla, 
(kod CN 2710 19 43 ; kod CN 2710 20 11) standardowego i oleju o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych (paliwo diesla) w ilości szacunkowej 1 708 967 litrów 
( dla temperatury referencyjnej + 15 o C). Podana ilość będzie obejmowała dostawę oleju 
napędowego standardowego gatunku B,D, F i oleju o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych. Dostawy oleju o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych odbywać się będą w miesiącach: grudzień, styczeń i luty - na żądanie 
zamawiającego. Zapotrzebowanie odpowiednich gatunków oleju i ich ilości określane będą 
na cząstkowych zamówieniach zamawiającego. Olej napędowy jest przeznaczony do napędu 
wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach komunikacji miejskiej i do sprzedaży 
detalicznej. 
Olej napędowy musi posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami 
jakościowymi określonymi w przepisach: 
a) wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2016r., poz. 1928 ze zm.), 
b) w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1680), 
c) w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 
w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016r., poz. 2008), 
d) określonych w aktualnej Polskiej Normie PN-EN 590 dla oleju napędowego, 
e) nowelizowanych w trakcie dostaw, 
f) oferowany olej napędowy może być charakteryzowany przez normy zakładowe 
producenta, ale o parametrach jakościowych tożsamych z wyżej przytoczoną normą; 
2) sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej ( kod CN 2710 12 45; kod CN 2710 
12 49) silnikowej 95 określonej kodem wg CPV 09.13.21.00 – Benzyna bezołowiowa w ilości 
szacunkowej 1 022 454 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C); sukcesywne 
hurtowe dostawy benzyny ( kod CN 2710 12 45; CN 2710 12 49 ) silnikowej bezołowiowej 
98 określonej kodem wg CPV 09.13.21.00 w ilości szacunkowej 30 968 litrów ( dla 
temperatury referencyjnej + 15 o C). Benzyna bezołowiowa musi posiadać właściwości 
fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach: 
a) wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1928 ze 
zm.), 
b) w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1680), 
c) określonych w aktualnej Polskiej Normie PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej. 
d) nowelizowanych w trakcie dostaw, 
e) oferowana benzyna silnikowa może być charakteryzowana przez normy zakładowe 
producenta, ale o parametrach jakościowych tożsamych z wyżej przytoczoną normą, 
f) Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatków do oferowanego paliwa pod warunkiem, że 
nie wpłyną one na obniżenie ich jakości a parametry „zmodyfikowanego” paliwa będą 
spełniały wymagania przywołanym normom; 



3) Podane wyżej ilości każdego paliwa mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego. 
4) Dostawy paliw będą realizowane przez wykonawcę na koszt i ryzyko wykonawcy w dni 
robocze. 
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: 12 
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: tak 
Opis opcji: 
Podane, w opisie przedmiotu zamówienia, ilości każdego paliwa mogą ulec zmianie w 
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, stosownie do 
art. 441 Pzp, prawo opcji w wysokości do 25% zamówienia podstawowego dla każdego 
rodzaju paliwa. Dodatkowy zakres stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może ale 
nie musi skorzystać poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie, w razie zaistnienia 
uzasadnionej i obiektywnej potrzeby – w formie pisemnej pod rygorem nieważności – do 
wykonawcy. Prawo opcji zostało wskazane we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do 
SWZ. 
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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej - koncesji, zezwolenia, licencji lub 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi. 
W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – aktualnej (na dzień składania ofert) koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne ( Dz.U.z 2021r. poz. 716 ze zm.). W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę 
wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację zadań objętych 
koncesją. 
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi aktualną koncesję, 
zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunek będzie uznany za spełniony, 
jeżeli wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – 
Prawo energetyczne. 
Na etapie składania ofert, w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w 
postępowaniu, wykonawca dołączą do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 



spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE nr L 3 z 06.01.2016r., str. 16), zwanego 
dalej JEDZ. Oświadczenie JEDZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępującym wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości 800 000,00 PLN ( słownie: 
osiemset tysięcy złotych 00/100). 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres 
wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń 
ciągłych – wykonuje) należycie co najmniej 2 dostawy paliw płynnych o wartości jednej 
dostawy minimum 10 000 000 PLN brutto (wartością̨ dostawy jest suma dostaw w ramach 
jednej umowy). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp, określa, iż dokonując oceny, 
spełniania warunku udziału w postępowaniu uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co 
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia wykaże 
samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia 
(sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia. 
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału 
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: 
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1. ustawy oraz dodatkowo na 
podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ); 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ. 
2. Zgodnie z art. 58 ustawy wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. 
3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących: 
1)Faktura za dostarczone paliwa wystawiana będzie na podstawie dokumentu WZ lub 
Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy. Ilość dostarczonego paliwa należy odnosić do 
jednostek objętościowych w temperaturze referencyjnej 15 stopni C. 
2) Faktura za dostarczone paliwo będzie wystawiona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 
dostawy przedmiotu umowy i dostarczona w formie elektronicznej lub pisemnej najpóźniej 
w ciągu 7 dni od jej wystawienia. 
3) Należność za dostarczone paliwo wykonawcy dokonana zostanie w formie przelewu na 
rachunek wskazany na fakturze przez wykonawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od 
dnia dostarczenia przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i 
potwierdzony przez Zamawiającego i wykonawcę odbiór paliwa. 
4)Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5)Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, nie może przenieść wierzytelności, wynikających z umowy na osoby trzecie. 
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 



1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 
a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przynajmniej 
przez jednego wykonawcę; 
b) każdy z wykonawców oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z 
postępowania. 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy opisane zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
SWZ. 
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: 28/10/2022 
Czas lokalny: 09:00 
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.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 28/10/2022 
Czas lokalny: 11:00 
Miejsce: 
Oferty zostaną deszyfrowane i otwarte za pośrednictwem miniPortalu - https // 
miniportal.uzp.gov.pl 
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: 
Co 12 miesięcy. 
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: odwolnia@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 2245887801 
Faks: +48 2245887800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 



on zapoznać́ się̨ z jego treścią̨ przed upływem tego terminu. Domniemywa się̨, iż̇ 
Zamawiający mógł zapoznać́ się̨ z treścią̨ odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Terminy wniesienia odwołania: 1) 
Odwołanie wnosi się̨ w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę̨ jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień́ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się̨ w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwołanie wobec 
czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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; 4) Jeżeli Zamawiający nie 
opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 
zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; b) 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 5) 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków. 6) W przypadku wniesienia odwołania po upływie 
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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: odwolnia@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 2245887801 
Faks: +48 2245887800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
21/09/2022 
 


