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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316715-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Olej napędowy
2022/S 112-316715

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Wieniecka 39
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Jastrzębski
E-mail: stanislaw.jastrzebski@kpts.com.pl 
Tel.:  +48 571319966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kpts.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.kpts.com.pl/index.php?id=137&rp=1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Publiczny międzymiastowy transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy oleju napędowego
Numer referencyjny: KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w okresie 12 miesięcy, z podziałem zamówienia na 2 części (2 
zadania).
Olej napędowy, w zależności od części zamówienia, dostarczany będzie do zbiorników magazynowych 
Zamawiającego lub do zbiorników pojazdów Zamawiającego-tankowanie pojazdów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 21 365 142.30 PLN

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:
Dostawy oleju napędowego do zbiorników magazynowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyny paliw Zamawiającego w miejscowościach: 87-800 Włocławek, 87-500 Dylewo k/Rypina, 87-400 
Golub-Dobrzyń, 88-300 Mogilno, 88-400 Żnin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest dostawa oleju napędowego, w ilości 2 381 m3, do zbiorników 
magazynowych Zamawiającego w jego jednostkach organizacyjnych lub terenowych podanych w sekcji II.2.3).
Zamawiający wymaga aby udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu 
sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia 
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji 
Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 829 582.30 PLN

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Stosownie do art.225 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca, składając ofertę, poinformował 
Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jego wartość bez kwoty od podatku.
Szczegółowy opis dot. informacji znajduje się w SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy oleju napędowego do zbiorników pojazdów – tankowanie pojazdów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tankowanie na stacjach paliw w miejscowościach: 87-700 Aleksandrów Kuj. 87-300 Brodnica, 88-100 
Inowrocław, 87-600 Lipno, 13-300 Nowe Miasto Lub., 87-126 Obrowo, 88-200 Radziejów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla tej części jest dostawa oleju napędowego, w ilości 1 018 000 litrów, polegająca 
na tankowaniu zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy w miejscowościach w sekcji 
II.2.3).
Zamawiający wymaga aby udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu 
sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia 
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji 
Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 535 560.00 PLN

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Stosownie do art.225 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca, składając ofertę, poinformował 
Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jego wartość bez kwoty od podatku.
Szczegółowy opis dot. informacji znajduje się w SWZ.
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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, jeżeli wykaże, że:
1/ posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne,
2/ posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku, gdy Wykonawca jest 
importerem paliw i będzie dostarczał, w ramach niniejszego zamówienia, olej napędowy pochodzący z importu.
Szczegółowy opis warunków znajduje się w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1/ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
- 3 000 000,00 PLN – dla części I zamówienia,
- 1 500 000,00 PLN – dla części II zamówienia,
2/ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości na kwotę co najmniej:
- 500 000,00 PLN – dla części I zamówienia,
- 200 000,00 PLN – dla części II zamówienia.
Szczegółowy opis warunków i wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1/ w zadaniu nr 1 wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje dostawy oleju napędowego o wartości co najmniej 14 000 
000,00 PLN brutto dla jednego odbiorcy w okresie 12 m-cy,
b) dysponuje środkami transportowymi – autocysternami,
2/ w zadaniu nr 2:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje dostawy oleju napędowego, polegające na 
tankowaniu zbiorników pojazdów, o wartości co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto dla jednego odbiorcy w 
okresie 12 m-cy,
b) wykaże, że dysponuje stacjami paliw w miejscowościach, o których mowa w sekcji II.2.3) dla części 
II zamówienia a stacje te umożliwiają bezgotówkowe tankowanie zbiorników pojazdów za pomocą kart 
paliwowych,
c) przedstawi opis funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych oraz zapewni Zamawiającemu 
dostęp do informacji o dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych,
Szczegółowy opis warunków i wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
1/ 300 000,00 PLN – dla części I zamówienia,
2/ 130 000,00 PLN – dla części II zamówienia.
2. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia zobowiązany jest on do wniesienia 
wadium na każdą część odrębnie.
Szczegóły dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium zawarte są w SWZ.

13/06/2022 S112
https://ted.europa.eu/TED

4 / 8



Dz.U./S S112
13/06/2022
316715-2022-PL

5 / 8

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie PLN
2. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SWZ

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie zgodnie z treścią art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku 
przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej, jednakże zobowiązani będą dostarczyć zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy umowę regulującą ich współpracę

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej części zamówienia, określają projektowane 
postanowienia umowy, których wzory Zamawiający zamieścił w SWZ jako załączniki o numerach 9 i 10.

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: 15/07/2022
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: 12/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale komisji Zamawiającego.

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:
czerwiec 2023r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający na podstawie art. 139. ust. 1. Pzp, w każdej części postępowania, najpierw dokona badania i 
oceny ofert dla ustalenia najwyżej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.
- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się 
przy użyciu systemu miniPortal http://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal .
- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
biurozarzadu@kpts.com.pl  – z wyłączeniem składania ofert
3. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu:
- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wypełniony z zgodnie z zakresem określonym w SWZ - 
dla każdej części zamówienia
- Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi
- Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku, gdy Wykonawca jest importerem 
paliw i będzie dostarczał olej napędowy pochodzący z importu
- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - zgodnie z warunkami w SWZ
- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w 
wysokości określonej w SWZ
- Dowody określające czy dostawy wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ, odpowiednio do zadania, 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- Wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy w miejscowościach określonych w SWZ - dla części II 
zamówienia
- Opis funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych, zgodnie z SWZ - dla części II zamówienia
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w SWZ
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - odpowiednio do zadania,
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
- Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

13/06/2022 S112
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

http://miniportal.uzp.gov.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:biurozarzadu@kpts.com.pl


Dz.U./S S112
13/06/2022
316715-2022-PL

7 / 8

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
- pełnomocnictwa, składane w sytuacji, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - składane w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
- Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 835)
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy 
z dnia 13.04.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 835) - składane wówczas, gdy Wykonawca korzysta z zasobów 
udostępnianych mu przez inny podmiot

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Odwołanie wnosi się:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
8. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego 
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 
poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022

13/06/2022 S112
https://ted.europa.eu/TED

8 / 8


		2022-06-13T06:35:09+0200
	ARHS SPIKESEED e03bfafe54ae11b19ba3ce1ad58f2469cffbcf12




