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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623975-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Benzyna bezołowiowa
2020/S 250-623975

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: MPK Spółka z o.o. w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Okrężna 9
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@mpk.tarnow.pl 
Tel.:  +48 146300624
Faks:  +48 146269642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.tarnow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mpk.tarnow.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://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunikacja miejska

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Komunikacja miejska

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie
Numer referencyjny: PUZP/35/Z/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie. Szczegółowe wymagania przedmiotu 
zamówienia określa załączniku nr 1 do niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 368 800.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie. Szczegółowe wymagania przedmiotu 
zamówienia określa załączniku nr 1 do niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 368 800.00 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: tak
Opis opcji:
Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie.
Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 
polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy benzyny 95 
w ramach realizowanego zamówienia.

Minimalny gwarantowany zakres zamówienia, tj. minimalna gwarantowana ilość m3, jaką Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać w okresie obowiązywania zamówienia wynosi 350 m3. Największy możliwy zakres 

zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji do 400 m3.

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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2019 poz. 755).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż wartości 60 000,00 PLN;
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartości 60 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. informacji dot. wymaganych dokumentów:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu i
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór 
Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 
r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 
6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia 
Jednolitego Dokumentu.
3. Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ dostępny na stronie
https://mpk.tarnow.pl/pl/przetargi oraz na Link do Platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/
pn/mpk_tarnow/proceedingsZałącznik Jednolitego Dokumentu należy zaimportować na stronę Komisji 
Europejskiej, gdzie jest dostępne narzędzie pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
filter?lang=pl
Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć 
> „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 3 
do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze 
stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu 
należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie pdf lub rozszerzeniu xlm, przez osobę 
lub osoby uprawnione. Dalsza instrukcja składania oferty w postaci elektronicznej, w tym oświadczenia 
własnego JEDZ, znajduje się w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
4. Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia i musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów 
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– podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej https://
mpk.tarnow.pl/pl/przetargi oraz na Link do Platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/
proceedings
Informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. tj. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm), 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
— określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający żąda posiadania doświadczenia, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali co najmniej 2 

dostawy benzyny silnikowej bezołowiowej PB 95 na co najmniej 250 m3 każda. Wykazana przez wykonawcę 
dostawa, może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa 
wykonywana jest nadal. Zamawiający w takiej sytuacji wymaga, by wykonawca wykazał, że realizowana 

dostawa została wykonana na ilość nie mniejszą niż 250 m3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. informacji dot. wymaganych dokumentów:
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 11 pkt 11.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru 
w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu 
wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
b) w ust. 11 pkt 11.2-11.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 
którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.4.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
Pozostałe dokumenty dotyczące postępowania zawiera SIWZ.
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 17 000,00 PLN (słownie złotych: 
siedemnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PEKAO S.A. O/Tarnów 
30124047481111000048816753.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Dostawa benzyny silnikowej bezołowiowej 95 odbywać się będzie każdorazowo środkiem transportu 
wykonawcy i na jego koszt, w dni robocze, godz. 7.00 do 15.00
2. Dostawy paliwa realizowane będą sukcesywnie w partiach, których wielkość mieścić się będzie w granicach 
od 5 000 do 9 000 litrów - w zależności od potrzeb zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy załącznik nr 7 do SIWZ.

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
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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: 02/02/2021
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężna 9 pokój nr 2, za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej Zamawiającego.
https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
11. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa 
w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
11.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11.2. 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.3. 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 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.4. 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 ustawy;
11.5. Informacja z Banku, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż wartości 60 000,00 PLN na którą 
Wykonawca składa ofertę:
11.6. Polisę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż wartości 60 000,00 PLN na którą 
Wykonawca składa ofertę:
11.7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności; (załącznik nr 4 do SIWZ)
11.8. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; (załącznik nr 4 do SIWZ)
11.9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 4 do 
SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, 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 o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
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