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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626246-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Olej napędowy
2020/S 250-626246

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000246383
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Monte Cassino 8
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-873
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pksnova.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pksnova.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pksnova.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: komunikacja publiczna

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji 
Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.
Numer referencyjny: PKS NOVA - PT/12/2020/1

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON – kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Augustowie, 
Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Brańsku, Ciechanowcu, Dąbrowie Białostockiej, Ełku, Gołdapi, Hajnówce, 
Jedwabnem, Kolnie, Olecku i Sokółce. Zamówienie będzie realizowane poprzez tankowanie pojazdów 
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należących do Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy. Częstotliwość tankowania będzie uzależniona od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 177 179.55 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Augustowie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Augustowie. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 120 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie ul. Wojska Polskiego 70 w Augustowie - 
stacja paliw Wykonawcy - ul. Wojska Polskiego 70 w Augustowie, wynosiła nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Białymstoku
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Białymstoku. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 1 400 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie Stanowisko nr 1, znajdujące się na Dworcu 
Autobusowym Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 w 
Białymstoku - stacja paliw Wykonawcy - Stanowisko nr 1, znajdujące się na Dworcu Autobusowym Podlaskiej 
Komunikacji Samochodowej Nova S.A. przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 w Białymstoku, wynosiła nie więcej 
niż 7 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Bielsku Podlaskim
Część nr: 3

23/12/2020 S250
https://ted.europa.eu/TED

3 / 16



Dz.U./S S250
23/12/2020
626246-2020-PL

4 / 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Bielsku 
Podlaskim. Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 140 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie ul. 11 listopada 26 w Bielsku Podlaskim - 
stacja paliw Wykonawcy - ul. 11 listopada 26 w Bielsku Podlaskim, wynosiła nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Brańsku
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Brańsku. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 40 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie miejscowość Brzeźnica (17-120, woj. 
podlaskie) - stacja paliw Wykonawcy - miejscowość Brzeźnica (17-120, woj. podlaskie), wynosiła nie więcej niż 
10 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Ciechanowcu
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Ciechanowcu. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 60 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
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objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. 11 listopada 5 w Ciechanowcu - stacja paliw Wykonawcy - ul. 11 listopada 5 w Ciechanowcu, wynosiła 
nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Dąbrowie Białostockiej
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Dąbrowie 
Białostockiej. Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 48 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. Dworcowa 12 w Dąbrowie Białostockiej - stacja paliw Wykonawcy - ul. Dworcowa 12 w Dąbrowie 
Białostockiej, wynosiła nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Ełku
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Ełku. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 144 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie Zajezdnia PKS przy ul. Przemysłowej 6 w 
Ełku - stacja paliw Wykonawcy - Zajezdnia PKS przy ul. Przemysłowej 6 w Ełku, wynosiła nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Gołdapi
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Gołdapi. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 200 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie Zajezdnia PKS przy ul. Zatorowej 7 w 
Gołdapi - stacja paliw Wykonawcy - Zajezdnia PKS przy ul. Zatorowej 7 w Gołdapi, wynosiła nie więcej niż 5 
km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Hajnówce
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Hajnówce. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 66 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w takiej odległości, aby trasa pokonywana 
autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na trasie ul. Dworcowa 50 w Hajnówce - stacja paliw 
Wykonawcy – ul. Dworcowa 50 w Hajnówce, wynosiła nie więcej niż 6 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Jedwabnem
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Jedwabnem. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 9 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. Lipowa 28 w Przytułach - stacja paliw Wykonawcy - ul Lipowa 28 w Przytułach, wynosiła nie więcej niż 
20 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Kolnie
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński

II.2.4) Opis zamówienia:

23/12/2020 S250
https://ted.europa.eu/TED

10 / 16



Dz.U./S S250
23/12/2020
626246-2020-PL

11 / 16

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Kolnie. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 60 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. Wojska Polskiego 44 w Kolnie - stacja paliw Wykonawcy – ul. Wojska Polskiego 44 w Kolnie, wynosiła 
nie więcej niż 6 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Olecku
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Olecku. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 100 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
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objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. Wojska Polskiego 7 w Olecku - stacja paliw Wykonawcy – ul. Wojska Polskiego 7 w Olecku, wynosiła 
nie więcej niż 5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego 
na stacji paliw Wykonawcy w Sokółce
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON - kod CPV 09134100), polegająca na 
umożliwieniu tankowania pojazdów należących do Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Sokółce. 
Zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi około 140 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że oznaczona powyżej ilość oleju napędowego stanowi wartość szacunkową, w 
związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego żadnych negatywnych 
konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku konieczności zamówienia w okresie 
objętym umową większej lub mniejszej ilości paliwa. Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich 
ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował przynajmniej jedną stacją paliw, która znajduje 
się w takiej odległości, aby trasa pokonywana autobusem najkrótszą drogą wiodącą drogami publicznymi na 
trasie ul. Wodna 7 w Sokółce - stacja paliw Wykonawcy – ul. Wodna 7 w Sokółce, wynosiła nie więcej niż 8 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

23/12/2020 S250
https://ted.europa.eu/TED

12 / 16



Dz.U./S S250
23/12/2020
626246-2020-PL

13 / 16

Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt tankowania jednego autobusu Zamawiającego / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
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:
Warunek posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie 
uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których 
mowa w rozdziale VII SIWZ, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale 
VII SIWZ, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 500 000,00 PLN 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale 
VII SIWZ, iż przez okres co najmniej 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu paliwami oraz, że dysponuje (według dowolnego tytułu prawnego) co najmniej 
jedną czynną stacją paliw spełniającą warunki określone w pkt 10–12 rozdziału III SIWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach:
— dla części 1 zamówienia – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
— dla części 2 zamówienia – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
— dla części 3 zamówienia – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
— dla części 4 zamówienia – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
— dla części 5 zamówienia – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla części 6 zamówienia – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),
— dla części 7 zamówienia – 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych),
— dla części 8 zamówienia – 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),
— dla części 9 zamówienia – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla części 10 zamówienia – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
— dla części 11 zamówienia – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
— dla części 12 zamówienia – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
— dla części 13 zamówienia – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

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: 27/01/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 27/01/2021
Czas lokalny: 12:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

23/12/2020 S250
https://ted.europa.eu/TED

14 / 16



Dz.U./S S250
23/12/2020
626246-2020-PL

15 / 16

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 Pzp, wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie 
ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wskazanym 
w art. 182 Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 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. Zgodnie z art. 181 Pzp, Wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami 
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Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI „Środki ochrony prawnej” 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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