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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367385-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Benzyna bezołowiowa
2022/S 130-367385

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-003
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477113137
Faks:  +48 477112842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliwa do zbiorników podziemnych na resortową stację paliw KWP w Białymstoku.
Numer referencyjny: 26/S/22

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 są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, do zbiorników podziemnych w 
resortowej stacji paliw KWP w Białymstoku paliw płynnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 
PB95. Każda partia dostawy musi posiadać certyfikat jakości paliwa wystawiony przez producenta paliw. Paliwa 
płynne powinny odpowiadać wymogom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) 
i spełniać wymogi określone w normach PN-EN 228+A1:2017 06, PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważne z 
ww. normami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych transportem Wykonawcy, do zbiorników 
podziemnych w resortowej stacji paliw KWP w Białymstoku.
Szacunkowa ilość paliwa w m3: benzyna bezołowiowa PB95 - 1093 m3, olej napędowy ON - 1041 m3.
Każda partia dostawy musi posiadać certyfikat jakości paliwa wystawiony przez producenta paliw. Paliwa płynne 
powinny odpowiadać wymogom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) 
i spełniać wymogi określone w normach PN-EN 228+A1:2017 06, PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważne z 
ww. normami.
Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczy kartę charakterystyki substancji 
niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. W przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.
Paliwa dostarczane będą sukcesywnie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w ilościach zgłaszanych 
przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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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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:
1. Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 
2021r. , poz. 716 ze zm.)
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek dotyczący ww 
uprawnień, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia wymienione w pkt. 1 oraz który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału 
zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania 
uprawnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł 
(słownie: trzy miliony zł)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy paliw płynnych 
(benzyny bezołowiowej PB95 i/lub oleju napędowego ON) na kwotę min. 1 000 000,00 zł brutto każda wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 
oraz załączy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a jeżeli Wykonawca z niezależnych przyczyn nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

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: 04/08/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 01/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub 4 p.z.p oraz w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia z
dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 p.z.p.
4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.
6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 p.z.p., tj. w
przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
7.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części
zamówienia.
11. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 150.000,00 zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami p.z.p. czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie p.z.p.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Termin winienia odwołania w pozostałych przypadkach określa art. 515 p.z.p.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” p.z.p.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2022
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