
Dz.U./S S209
28/10/2022
594936-2022-PL

1 / 9
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Polska-Bielsk Podlaski: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2022/S 209-594936

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
E-mail: przetargi@pkbielsk.pl 
Tel.:  +48 857318211
Faks:  +48 857318210
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw w 2023 r.

II.1.2) Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku 
Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 paliw z podziałem na części:
2.1. CZĘŚĆ 1: Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
2.2. CZĘŚĆ 2: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan butan

28/10/2022 S209
https://ted.europa.eu/TED

1 / 9

mailto:przetargi@pkbielsk.pl
http://www.pkbielsk.pl
www.pkbielsk.pl


Dz.U./S S209
28/10/2022
594936-2022-PL

2 / 9

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 630 083.20 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 1 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134000 Oleje napędowe
09132000 Benzyna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
stacja paliw Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy paliw ciekłych w ilości 
minimalnej:
3.1.1. olej napędowy (ON) - 600 000 litrów
3.1.2. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (Pb95) – 180 000 litrów
3.2. Olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie zamawiany w przypadku 
spadku temperatury powietrza i tankowany do osobnego zbiornika.
3.3. Wskazana w pkt 3.1. ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40% wartości 
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zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia 
warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:
3.3.1. olej napędowy (ON) – 840 000 litrów
3.3.2. benzyna bezołowiowa (Pb95) - 252 000 litrów.
3.4. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne paliw, wskazane w pkt 3.1. powyżej (bez prawa 
opcji), natomiast ostateczna ilość dostarczonych paliw wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.
3.5. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się wielkości jednorazowych dostaw 
paliw w przedziale:
3.5.1. olej napędowy - od 10 tys. do 30 tys. litrów
3.5.2. benzyna bezołowiowa - od 3 tys. do 10 tys. litrów
3.6. Paliwa objęte przedmiotem zamówienia winny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego 
paliwa, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 ze zm.)
3.7. Wykonawca będzie dostarczał paliwa przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu 
roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania faksem lub drogą elektroniczną, do stacji paliw należącej 
do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.
3.8. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.
3.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu 
(autocysternami).
3.10. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 756)
3.11. Rozładunek paliw u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt.
3.12. Dojazd do miejsca rozładunku jest utwardzony, nie występują inne utrudnienia w dojeździe.
3.13. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości 
lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii paliwa wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne 
wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.
3.14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego paliwa jest niezgodna z 
przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz 
pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.1 do SWZ.
3.16. Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:
3.16.1. olej napędowy (CN: 2710 19 43, CN: 2710 20 11)
3.16.2. benzyna bezołowiowa (CN: 2710 12 45, CN: 2710 12 49)
3.17. Zamawiający informuje, że:
3.17.1. zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzie 
przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją,
3.17.2. nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagraniczną,
3.17.3. zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie trwania realizacji 
zamówienia ważne legalizacje.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy paliw ciekłych w ilości 
minimalnej:
3.1.1. olej napędowy (ON) - 600 000 litrów
3.1.2. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (Pb95) – 180 000 litrów
3.2. Olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie zamawiany w przypadku 
spadku temperatury powietrza i tankowany do osobnego zbiornika.
3.3. Wskazana w pkt 3.1. ilość paliw jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 40% wartości 
zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia 
warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na:
3.3.1. olej napędowy (ON) – 840 000 litrów
3.3.2. benzyna bezołowiowa (Pb95) - 252 000 litrów.
4. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Niewykonanie 
przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy 
jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego i zaistnienia 
dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy 
bez dodatkowego oświadczenia;
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe;
c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie trwania umowy;
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach 
opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte 
stawki jednostkowe i ceny jak dla zamówienia podstawowego.
e) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ 2: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan butan
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37

II.2.4) Opis zamówienia:
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4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy gazu płynnego propan butan 
(LPG) do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w ilości 
minimalnej 100 000 litrów.
4.2. Wskazana w pkt 4.1. ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości gazu LPG (do 40% wartości 
zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia 
warunków rynkowych. Maksymalna ilość gazu LPG z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 140 000 
litrów.
4.3. Zamawiający dysponuje dwoma zbiornikami na gaz LPG o pojemności 4800 litrów każdy.
4.4. Wykonawca będzie dostarczał LPG przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu 
roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, do stacji 
paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.
4.5. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.
4.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu 
(autocysternami).
4.7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.z 2021, poz. 756 ze zm.)
4.8. Dostarczany gaz musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu 
Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) 
(Dz.U.2016.540) oraz europejskiej normie EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 
2009 r.
4.9. Dostawa fakturowana będzie dla ilości gazu LPG w temperaturze rzeczywistej. W przypadku realizowania 
dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku 
z dostawy zawierającego informacje o ilości dostarczonego produktu, to Zamawiający wymaga wykonania oraz 
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przedłożenia takiego wydruku. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki 
analogowe, wymóg ten nie dotyczy danego Wykonawcy.
4.10. Rozładunek gazu LPG u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze 
sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę.
4.11. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości 
lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii gazu LPG wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne 
wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.
4.12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego gazu LPG jest niezgodna z 
przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz 
pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
4.13. Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilość minimalną tj, 100 tys. litrów, natomiast ostateczna ilość 
dostarczonego gazu wynikać będzie z faktycznie wykonanych dostaw.
4.14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.2 do SWZ.
4.15. Zamawiający posiada koncesję na obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:
4.15.1. gaz propan butan (CN: CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, 2711 19 00)
4.16. Zamawiający informuje, że:
4.16.1. zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzie 
przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją,
4.16.2. nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą,
4.16.3. zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie trw

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy gazu płynnego propan butan 
(LPG) do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w ilości 
minimalnej 100 000 litrów.
4.2. Wskazana w pkt 4.1. ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości gazu LPG (do 40% wartości 
zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia 
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warunków rynkowych. Maksymalna ilość gazu LPG z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 140 000 
litrów.
6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Niewykonanie 
przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy 
jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 
7. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku wyczerpania zamówienia podstawowego i zaistnienia 
dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy 
bez dodatkowego oświadczenia;
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe;
c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie trwania umowy;
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach 
opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte 
stawki jednostkowe i ceny jak dla zamówienia podstawowego.
e) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 156-447143

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
CZĘŚĆ 1 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "ARAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621981819
Adres pocztowy: ul. Serocka 39
Miejscowość: Wyszków
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 630 083.20 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
CZĘŚĆ 2: Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan butan

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2022
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