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OGŁOSZENIE 
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  

WE WŁOCŁAWKU 
ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 

ogłasza 
przetarg nieograniczony  

na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych  

dla pojazdów użytkowanych przez  

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
Adres: ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
Telefon: 54 230 90 20         Telefaks:  54 230 90 16 
Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl  Witryna WWW: www.bip.kpts.com.pl 
NIP: 888 311 58 16                                REGON: 341 266 700 
 
II. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w 
oparciu o przepisy wewnętrzne - „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi 
lub roboty budowlane”. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią 
warunki określone w ogłoszeniu i SIWZ.  
 
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej 
www.bip.kpts.com.pl  
 
IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa nadana zamówieniu 

Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla pojazdów użytkowanych 
przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. 

2. Przedmiot zamówienia 
1/ Przedmiotem   zamówienia   są   sukcesywne   dostawy   olejów,   smarów   i   płynów 

eksploatacyjnych samochodowych dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski 
Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, do magazynów 
Zamawiającego w jego jednostkach organizacyjnych znajdujących się w następujących 
miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 88-100 Inowrocław, Plac 
Kasprowicza 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7, 87-300 
Brodnica, ul. Podgórna 66a, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska11, 87-600 Lipno, ul. 
Wojska Polskiego 25, 87-500 Rypin, Dylewo 50B. 

2/ Zamawiający jest zarejestrowany jako podmiot objęty zwolnieniem od podatku akcyzowego 
dla wyrobów akcyzowych, ze względu na ich przeznaczenie, o następujących kodach: 
CN27101983, CN27101987. 

3/ Podane w zamówieniu ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający, z przyczyn 
niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia a 
także zamawiania innego asortymentu aniżeli określony w zamówieniu. Rzeczywista wartość 
umowy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych olejów, smarów i płynów 
eksploatacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku zwiększenia zamówienia 
(ilościowego) Wykonawca dostarczy oleje, smary i płyny eksploatacyjne na warunkach 
określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku zmniejszenia 
ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawa dochodzenia jakiegokolwiek 
odszkodowania. 

 
 
 
 

http://www.bip.kpts.com.pl/
http://www.bip.kpts.com.pl/
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V. OFERTY CZĘŚCIOWE 
1. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na następujące części: 

1/ Zadanie nr 1 – sukcesywne  dostawy olejów i smarów samochodowych do magazynów  
Zamawiającego – zestawienie olejów i smarów oraz ich ilości przedstawia 
poniższa tabela 

L.p. Rodzaj asortymentu J.m. Ilość 

1. Olej silnikowy SAE 15W40 API CG-4 l 29279 

2. Olej silnikowy SAE 15W50 l 3120 

3. Olej hydrauliczno przekładniowy ATF IID l 415 

4. Olej hydrauliczno przekładniowy Boxol 26 l 2536.5 

5. Olej przekładniowy SAE 80W90 GL-4 l 3698.5 

6. Smar podwoziowy STP kg 2871 

7. Smar łożyskowy ŁT 43 kg 635 

8. Smar do układu centralnego smarowania kg 62 

9. Smar grafitowy kg 69.5 

10. Olej silnikowy 10W40 cargo max API CI-4 l 421 

11. Olej silnikowy 5W30 cargo max ACEA E6/E7 l 350 

12. Olej silnikowy 5W30 gti ACEA C3 l 223 

 
2/ Zadanie nr 2 –  sukcesywne   dostawy   płynów  eksploatacyjnych  samochodowych  do   

magazynów Zamawiającego – zestawienie płynów eksploatacyjnych 
przedstawia poniższa tabela 

L.p. Rodzaj asortymentu J.m. Ilość 

1. Płyn DOT 4 l 593 

2. Płyn do chłodnic -35 l 36211 

3. Koncentrat do chłodnic l 685 

4. Płyn do spryskiwaczy zimowy l 6560 

5. Płyn odrdzewiacz (spray) szt 291 

6. Płyn do układów pneumatycznych – opakowanie o poj. 1 l szt 168 

7. Odtłuszczacz do hamulców (spray)  – opakowanie o poj. 0,5 l szt 306 

8. AdBlue – pojemniki maks. 1000 l  l 7493 

 
2. Każda z części stanowi oddzielne zadanie, na które Wykonawca może składać ofertę. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Umowy na dostawy: 
- olejów i smarów samochodowych  
- płynów eksploatacyjnych 
zostaną zawarte na okres 12 miesięcy i obowiązywać będą od dnia ich podpisania. Zawarcie 
umów nastąpi w terminie związania ofertą. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania oraz spełniają warunki, dotyczące: 
1/ Posiadania  uprawnień  do   wykonywania   określonej   działalności   lub  czynności,   jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
2/ Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3/ Dysponowania    odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do 

wykonania zamówienia. 
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
4. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.  
5. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona metodą spełnia / nie 

spełnia. 



Numer strony 3 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW, które zobowiązani są dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
4. Wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  dostaw olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych 

zawierający wszystkie wymagane informacje wraz z poświadczeniami (lub oświadczeniem 
Wykonawcy). 

5. Opłacona  polisa, a w przypadku jej braku, inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy nie wynika, że została ona opłacona, Wykonawca 
łącznie z polisą zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie opłacenia.  

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
 
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW POZOSTAŁYCH wymaganych w terminie składania ofert 
1. Oświadczenie i pisemne   zobowiązanie  innych  podmiotów,  jeżeli  Wykonawca polega na ich 

wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych. 

2. Oświadczenie i dokument  ustanawiający  pełnomocnictwo  –  tylko  w  przypadku Wykonawców 
składających wspólnie ofertę. 

3. Pełnomocnictwo     lub     upoważnienie    osoby     uprawnionej   do   reprezentowania 
Wykonawcy - tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej.  

4. Wykaz  podwykonawców  –  tylko  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  powierzy wykonanie 
zamówienia podwykonawcom. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna oraz 
kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, celem jej 
pozostawienia w dokumentacji postępowania  a l b o  dokument potwierdzający wniesienie 
wadium w pieniądzu lub jego kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.  

6. Dopuszczenia producentów/aprobaty – składane w odniesieniu do produktów, przy których 
Zamawiający, w SIWZ, określił taki wymóg. Dopuszczenia/aprobaty producentów zagranicznych 
należy składać łącznie z tłumaczeniem na język polski. 

7. Oświadczenie Wykonawcy (tylko w przypadku braku informacji wynikających z innych 
dokumentów), że proponowany olej spełnia wymagania dotyczące określonej normy Euro, oraz 
że może być stosowany w silnikach wyposażonych w określone przez Zamawiającego 
katalizatory, recyrkulacje spalin, filtry oczyszczania spalin. 

8. Oświadczenie  Wykonawcy  (tylko  w  przypadku  braku  informacji  wynikających z innych 
dokumentów) o mieszalności proponowanego oleju silnikowego z olejami podobnej kategorii 
jakościowej wg API/ACEA, producentów krajowych i zagranicznych - składane w odniesieniu do 
produktów, przy których Zamawiający, w SIWZ, określił taki wymóg. 

9. Referencje lub inne dokumenty, w ilości wymaganej dla danego produktu potwierdzające, że 
dostarczane przez Wykonawcę oleje silnikowe osiągają wymagane przebiegi między 
wymianami - składane w odniesieniu do produktów, przy których Zamawiający, w SIWZ, określił 
taki wymóg. Referencje powinny pochodzić z firm transportowych posiadających min. 30 
pojazdów – informacja o ilości pojazdów musi również wynikać z referencji. 

10. Oświadczenie  Wykonawcy  (tylko  w  przypadku  braku informacji wynikających z innych 
dokumentów), że płyny chłodnicze nadają się do stosowania w pojazdach z głowicami, 
blokami i chłodnicami aluminiowymi - składane w odniesieniu do produktów, przy których 
Zamawiający, w SIWZ, określił taki wymóg. 

11. Karty informacyjne (techniczne lub inne). 
12. Karty charakterystyki. 
 
X. WADIUM 
1. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium w wysokości: 

1/ Zadanie nr 1 – 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)  
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2/ Zadanie nr 2 – 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.08.2014r. do godz. 10.00 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: 

Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971. 
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku 
Zamawiającego w dniu 26.08.2014r. do godz. 10.00. 

4. Formy wnoszenia wadium, jego zwrot oraz zatrzymanie określa Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę  w  zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale SIWZ o 

sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 26.08.2014r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy                           
ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27). 

2. Za  moment  złożenia  oferty  przyjmuje  się  termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

 
XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2014r. o godz. 10.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal 
– sala konferencyjna (parter). 
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: cena, waga - 100%.  
 2. Dokonując oceny ofert w kryterium: cena, Zamawiający będzie się kierował ceną końcową 

(łącznie z podatkiem VAT) za przedmiot zamówienia w każdym zadaniu. 
 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. INFORMACJE POZOSTAŁE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów  
4. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na 

dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym 
Spółka Akcyjna na zasadach i warunkach określonych w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7. W  postępowaniu  tym  nie  obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) za wyjątkiem 
postanowień wynikających z punktu poniżej. 

8. Przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia   2004r.   Prawo   zamówień   publicznych   mają 
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w SIWZ. 

9. Szczegółowe  warunki, wymagania, załączniki do wypełnienia, zostały  określone w  
SIWZ,  którą  można   nabyć w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym 
Spółka Akcyjna Oddział w Brodnicy, ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica lub zapoznać się 
z jej treścią na stronie  internetowej Zamawiającego (po opublikowaniu). 

 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia 12.08.2014r.:  
- tablica ogłoszeń 
- strona internetowa  


