
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znale
źć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzę
t medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340128630
Adres pocztowy: ul. Obroki 140
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska,
Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Tel.: +48 323587657
Faks: +48 323587661
Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpgk.com.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:przetargi@mpgk.com.pl?subject=TED
http://www.mpgk.com.pl/


Sekcja II: Przedmiot

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do
dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.mpgk.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowi
enia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: usługi komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa oleju napędowego do MPGK Sp. z o.o. w
Katowicach w szacowanej ilości 1 200 000 litrów
Numer referencyjny: PN/16/2020

II.1.2) Główny kod CPV

09134000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego
do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach w szacowanej ilości 1
200 000 litrów, przedmiot zamówienia powinien
odpowiadać parametrom określonym w aktualnej na dzień
złożenia oferty polskiej normie PN-EN 590 oraz
rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października
2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1680), szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr
4 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

https://bip.mpgk.com.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia


II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: trzy zbiorniki
stanowiące własność Zamawiającego, dwa podziemne
zbiorniki zlokalizowane na terenie Zamawiającego w
Katowicach przy ul. Obroki 140, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego
do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach w szacowanej ilości 1
200 000 litrów, przedmiot zamówienia powinien
odpowiadać parametrom określonym w aktualnej na dzień
złożenia oferty polskiej normie PN-EN 590 oraz
rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października
2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).
Zamawiający, wg jego bieżących potrzeb, będzie
dokonywał zamówień częściowych dostaw oleju
napędowego będącego przedmiotem zamówienia,
sukcesywnie w trakcie trwania umowy. Dostawy
realizowane będą do stacji paliw zlokalizowanych przy ul.
Obroki 140 oraz przy ul. Żwirowej w Katowicach.
Stacja Paliw przy ul. Obroki 140 posiada dwa niezależne
zbiorniki podziemne (oba na potrzeby własne), o
pojemności 20 000 dm  każdy. Jednorazowa wielkość
dostawy wyniesie nie mniej niż 10 000 dm . Rozładunek
dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego
odbywa się w sposób grawitacyjny.
Stacja Paliw przy ul. Żwirowej posiada jeden zbiornik
naziemny o pojemności 5 000 dm . Jednorazowa wielkość
dostawy wyniesie nie mniej niż 3 000 dm . Rozładunek
dostarczonego paliwa odbywa się poprzez jego
przepompowanie.
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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



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym,

finansowym i technicznym

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:
Całkowita wartość zamówienia, zwiększona o maksymalną
wartość 20 %, zostanie zrealizowana w ramach opcji
zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

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

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80
000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych
00/100).

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 za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem (obrót paliwem ciekłym)
potwierdzającą posiadanie uprawnień wydanych przez URE
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755) oraz
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu
paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub
przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym
obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz
wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2039). Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa
powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.



Sekcja IV: Procedura

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za

wykonanie zamówienia

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: 12/06/2020
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data: 12/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki
140, 40-833 Katowice, POLSKA, w sali konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze
otwarcia:
Komisja przetargowa, procedura jawna.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
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: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań:
Określone zostały w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat

składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/


Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/05/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

