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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191449-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Olej napędowy
2022/S 072-191449
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z. o. o.
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl
Tel.: +48 618959424
Faks: +48 618147407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tp-kom.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z. o. o.
Adres pocztowy: ul. Rokietnicka 23
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Dzik
E-mail: mdzik@tp-kom.pl
Tel.: +48 618959424
Faks: +48 618147407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tpbus.com.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://tp-kom.eb2b.com.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://tp-kom.eb2b.com.pl
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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:
Zakup i dostawa oleju napędowego
Numer referencyjny: 1/ZP/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
a) Część I – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego
w planowanej ilości 2 205 000 litrów. Wielkość pojedynczej dostawy nie będzie mniejsza niż 7.000 litrów i
większa niż 12.000 litrów.
b) Część II – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego w planowanej ilości 780 000 litrów.
Wielkość pojedynczej dostawy nie będzie mniejsza niż 3.000 litrów i większa niż 4.500 litrów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa oleju napędowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Część I przedmiotu zamówienia – ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne;

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego
w planowanej ilości 2 205 000 litrów. Wielkość pojedynczej dostawy nie będzie mniejsza niż 7.000 litrów i
większa niż 12.000 litrów.
Części I przedmiotu zamówienia, dostawy będą przyjmowane w dni robocze i soboty przez całą dobę.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/05/2022
Koniec: 19/05/2025
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:
Mając na uwadze treść art. 441 Pzp, Zamawiający upoważniony przewiduje prawo opcji w wysokości do 20%
zamówienia podstawowego przedmiotu zamówienia, dla każdej z Części przedmiotu zamówienia. 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 8 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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa oleju napędowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Część II przedmiotu zamówienia – ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne;

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego w planowanej ilości 780 000 litrów.
Wielkość pojedynczej dostawy nie będzie mniejsza niż 3.000 litrów i większa niż 4.500 litrów.
Dla Części II przedmiotu zamówienia dostawy będą przyjmowane w dni robocze od godz. 08:00 do 14:00.

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: 18/05/2022
Koniec: 19/05/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Mając na uwadze treść art. 441 Pzp, Zamawiający upoważniony przewiduje prawo opcji w wysokości do 20%
zamówienia podstawowego przedmiotu zamówienia, dla każdej z Części przedmiotu zamówienia. 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 8 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:
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP
dotyczących:
a) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję
na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj.
Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
obrotu paliwami płynnymi. 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.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 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:
o dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100);
o dla Części II przedmiotu zamówienia w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że
posiada odpowiednie doświadczenie,
tj. że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy paliwa o wartości każdej z
dostaw:
o dla Części I przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto
o dla Części II przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: 13/05/2022
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: 10/08/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej pod adresem: https://tp-kom.eb2b.com.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie wniosków oraz
przekazywanie informacji odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem
poczty elektronicznej o adresie e-mail: mdzik@tp-kom.pl , albo poprzez wczytanie wniosku na Platformie.

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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 7A
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2022
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