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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450382-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Olej napędowy
2018/S 199-450382

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

PPUH "Radkom" Sp. z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
Tel.:  +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl 
Faks:  +48 483802033
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radkom.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PPUH Radkom Sp. z o.o.
0000158960
ul. Witosa 94
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
Tel.:  +48 483802000
E-mail: m.faryna@radkom.com.pl 
Faks:  +48 483802033
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/

mailto:zaopatrzenie@radkom.com.pl
www.radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
mailto:m.faryna@radkom.com.pl
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej
Numer referencyjny: 20/2018

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 1 100 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w
ilości 12 000 litrów w okresie 24 m-cy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1A do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PPUH "Radkom" Sp. z o.o. ul. Witosa 94 i 98, 26-600 Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 1 100 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w
ilości 12 000 litrów w okresie 24 m-cy.
Wymagane parametry:
A. oleju napędowego:
— Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN 590+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla
klimatu umiarkowanego wg tablicy 2a ww. normy oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.
1680),
— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego IŻ 40 o temperaturze
zablokowania zimnego filtra (CFPP) do – 34 o C (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw oleju
napędowego „zimowego” będzie ustalany w trakcie trwania umowy).
B. etyliny:
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— etylina bezołowiowa 95 musi spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi
dla klimatu umiarkowanego oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),
— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy etyliny bezołowiowej o temperaturze
zablokowania zimnego filtra (CFPP) do – 30 o C. (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw etyliny
bezołowiowej „zimowej” będzie ustalany w trakcie trwania umowy podane terminy są terminami planowanymi).
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą spełniały wymogi jakościowe określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN normach PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN
228+A1:2017-06,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1A do 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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Oświadczenie JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przesyłając je drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją zawartą w pkt. 9.4 SIWZ.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN - zgodnie z pkt. 10 SIWZ.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - szczegóły podano w pkt. 30 SIWZ.

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 spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże,że:
Posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów:
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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda
od wykonawcy dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje dostawy, co najmniej dwie dostawy związane z dostawą paliw o wartości nie mniejszej niż 500 000
PLN brutto (każda) oraz załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych należy podać łączną wartość dostarczonego paliwa przed upływem
terminu składania ofert.
b) dysponuje minimum jedną auto cysterną wyposażoną w przewoźną instalację pomiarową do wydawania
paliw (legalizowaną), spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z
dnia 11.5.2001 r. prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w
zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych- tylko w odniesieniu do dostawy na ON). Pojazd,
którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe
mierzące ilość wlanego do zbiornika paliwa w temperaturze rzeczywistej.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu oraz dokumentów
potwierdzających legalizację.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
od wykonawcy dokumentów:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy,
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są:
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1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 10:15

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
PPUH "Radkom" Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom - sala konferencyjna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Zamawiający żąda dokumentów:
1) oświadczenia lub innego dokumentu gwarantującego, że dostarczone paliwa będą spełniały wymogi
jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN
590+A1:2017-06,
PN-EN228+A1:2017-06.
2) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oleju napędowego i etyliny bezołowiowej.
3) dokumentu z obliczeniem podanej w ofercie ceny jednostkowej (oleju napędowego i etyliny bezołowiowej) w
powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem – dzienną ceną sprzedaży oleju napędowego i etyliny bezołowiowej
publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych z uwzględnieniem upustu zaoferowanego w
ofercie, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4) na podstawie art. 138c ust.1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy są zobowiązani do
złożenia dokumentu potwierdzającego, że:
a) Wykonawca jest wymieniony w wykazie o którym mowa w art. 105c ust.1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
b) Wykonawca złożył w urzędzie skarbowym kaucje gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust.1 ustawy z dnia
z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) wysokości co najmniej
jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towaru dokonane w danym miesiącu na
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rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 10 000 000 zł, wydruk z elektronicznego wykazu
prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
c) Wykonawca wskaże rachunek bankowy, o którym mowa w art. 105b w/w ustawy (na który będą dokonywane
płatności za faktury.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018

mailto:uzp@uzp.gov.pl

