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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:666072-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Olej napędowy
2022/S 231-666072

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Krajowy numer identyfikacyjny: 749-20-89-669
Adres pocztowy: 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Naftowa 7
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Lewandowski
E-mail: biuro@czysty-region.pl 
Tel.:  +48 774886850
Faks:  +48 774886047
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.czysty-region.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://czysty-region.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego do Czysty Region Spółka z o. o. w 47-230 Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Naftowej 7 
na 2023 rok
Numer referencyjny: CR.271.30.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego „standardowego” oraz oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do Czysty Region Spółka z o. o. w 
Kędzierzynie-Koźlu (47-230), ul. Naftowa 7, w cyklu 2 dostawy miesięcznie (pojemność zbiornika 4 500 dm3) 
oraz pod wyznaczony zbiornik-stację paliw na terenie Zakładu w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 42/44, 
w cyklu 5 lub 6 dostaw miesięcznie (pojemność zbiornika 4 500 dm3), według nomenklatury określonej w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego podana jest szacunkowo i może ulec 
zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa 7
47-220 Kędzierzyn-koźle ul. Grunwaldzka 42-44

II.2.4) Opis zamówienia:
6.1. Zamówienie obejmuje kompletną usługę dostawy oleju napędowego własnym sprzętem – koncesja i ADR 
stanowi załącznik do oferty.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego „standardowego” oraz oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do Czysty Region Spółka z o. o. w 
Kędzierzynie-Koźlu (47-230), ul. Naftowa 7, w cyklu 2 dostawy miesięcznie (pojemność zbiornika 4 500 dm3) 
oraz pod wyznaczony zbiornik-stację paliw na terenie Zakładu w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 42/44, 
w cyklu 5 lub 6 dostaw miesięcznie (pojemność zbiornika 4 500 dm3), według nomenklatury określonej w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego podana jest szacunkowo i może ulec 
zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Szacowana, na podstawie zamówień realizowanych w poprzednich latach, ilość paliwa:
• olej napędowy „standardowy” – 456 000 litrów +/- 20 %;
• olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 24 000 litrów +/- 30 %.
Ilość pojedynczej dostawy to 3 500 – 4 500 l (przy czym za zgodą wykonawcy dopuszcza się mniejszą ilość).
6.2. Oferowany olej napędowy: „standardowy” będzie dostarczany w okresie od 1 marca do 31 października i 
musi spełniać następujące wymagania: Określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w zakresie dotyczącym 
oleju napędowego „standardowego”, przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny w dniu upływu 
terminu składania ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.
6.3. Olej napędowy „standardowy” musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny przez cały rok 
na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw. Wszystkie składniki 
oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne w paliwie finalnym. Oferowany i 
dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu.
6.4. Oferowany olej napędowy: „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” będzie dostarczany 
w okresie od 1 listopada do 28 lutego i musi spełniać następujące wymagania: Określone w rozporządzeniu 
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Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w zakresie dotyczącym oleju napędowego „o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych”, przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny w dniu upływu terminu składania 
ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami. Szczegółowy opis wymagań dotyczących oleju 
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”:
6.5. Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” musi być czysty mikrobiologicznie 
i musi być odporny przez cały rok na ewentualne skażenia mikrobiologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji 
paliw. Wszystkie składniki oferowanego i dostarczanego oleju napędowego muszą być kompatybilne w paliwie 
finalnym. Oferowany i dostarczany olej napędowy nie może zawierać etanoli i/lub metanolu. Zamawiający 
zastrzega, że w przypadku, gdy w okresie od 1 marca do 31 października, będą się utrzymywały temperatury 
wymagające używania oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” a w okresie 
od 1 listopada do 28 lutego temperatury pozwalające na używanie oleju napędowego „standardowego”, 
Wykonawca na zamówienie Zamawiającego, będzie zobowiązany dostarczać olej napędowy o właściwościach 
dostosowanych do utrzymujących się temperatur.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
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

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:
Spełnienie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: aktualną 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydany na podstawie przepisów ustawy Prawo 
Energetyczne;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę paliwa, którego 
zakres obejmował dostawę co najmniej 250 000 l paliwa przez okres nie dłuższy niż rok.

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: 27/12/2022
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: 27/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Naftowa 7

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022
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