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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.
7850010589
ul. Kórnicka 1
Czołowo
62-035 Kórnik
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Urbaniak
Tel.:  +48 618980666
E-mail: kombus@kombus.com.pl 
Faks:  +48 618170276
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kombus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie
Numer referencyjny: K-ZP.S.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09134220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacjipaliw
w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 650.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszczamożliwość
zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przyuwzględnieniu
prawa opcji 812.500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 Litrów. Zamawiającybędzie przyjmował
dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15.
Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Realizacja prawa
opcjimoże, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji
wtym zakresie.

mailto:kombus@kombus.com.pl
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Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiane paliwo wykorzystywane będzie tylko do
celówwłasnych.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 565 433.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 650.000 l ON B7 o 25 %,
Tj. o 162.000 l po cenach z oferty wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany).
Prawoopcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Realizacja prawa opcji
może,ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w
tymzakresie.
W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące
muprawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny
harmonogramwykorzystania tych opcji w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia).
2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek
bankowyWykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemuprawidłowo sporządzonej faktury.
2.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie
w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.
2.6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.
4ustawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacjipaliw
w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 650.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszczamożliwość
zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przyuwzględnieniu
prawa opcji 812.500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 Litrów. Zamawiającybędzie przyjmował
dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15.
Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. Realizacja prawa
opcjimoże, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji
wtym zakresie.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-452798

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
ORLEN PALIWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6171729604
Widełka 869
Widełka
36-145
Polska
Tel.:  +48 242566019
E-mail: tomasz.aurzecki@orlen.pl 
Faks:  +48 243679052
Kod NUTS: PL923
Adres internetowy: www.orlen.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452798-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:tomasz.aurzecki@orlen.pl
www.orlen.pl
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 835 625.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 155 482.59 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w formie pisemnej.
3)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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5)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia;
7)Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
8)Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy
Pzp oraz właściwych dyrektyw odwoławczych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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