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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579535-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Paliwa
2020/S 235-579535

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000297282
Adres pocztowy: ul. Rzeźnicza 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Robert Kochański
E-mail: r.kochanski@rckik.krakow.pl 
Tel.:  +48 122618818
Faks:  +48 122618822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Numer referencyjny: ZP-25/20

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie w ilościach i jakości wskazanej w dokumentach zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 538 020.55 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Olej napędowy (B7)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakup paliw będzie dokonywany na stacjach paliw zlokalizowanych w Krakowie oraz w promieniu 100 
kilometrów od miejscowości, w których zlokalizowane są oddziały terenowe Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach paliw, realizowany z wykorzystaniem 
kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę i honorowanych na stacjach paliw należących do sieci 
Wykonawcy w ilościach uwzględniających bieżące potrzeby Zamawiającego. Przewidywane ilości paliwa oraz 
szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 3 do 
SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość upustu / Waga: 45

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 474 436.17 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie oświadczenia woli przekazane 
Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy 
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czym wielkość zamówienia objętego prawem opcji stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (a która to kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed 
otwarciem ofert), a wartością brutto oferty w danym pakiecie, na podstawie której zawarta zostanie umowa. W 
celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie 
nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa 
przedmiotu zamówienia ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być 
wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia 
objętego prawem opcji nie może być niższy niż upust w zakresie zamówienia podstawowego. Skorzystanie 
z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu 
przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna 
wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem 
opcji.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 500,00 PLN (słownie złotych: 
dziewięć tysięcy pięćset).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Benzyna bezołowiowa (E5)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakup paliw będzie dokonywany na stacjach paliw zlokalizowanych w Krakowie oraz w promieniu 100 
kilometrów od miejscowości, w których zlokalizowane są oddziały terenowe Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach paliw, realizowany z wykorzystaniem 
kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę i honorowanych na stacjach paliw należących do sieci 
Wykonawcy w ilościach uwzględniających bieżące potrzeby Zamawiającego. Przewidywane ilości paliwa oraz 
szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 3 do 
SIWZ – kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość upustu / Waga: 45

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 584.38 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie oświadczenia woli przekazane 
Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy 
czym wielkość zamówienia objętego prawem opcji stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (a która to kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed 
otwarciem ofert), a wartością brutto oferty w danym pakiecie, na podstawie której zawarta zostanie umowa. W 
celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie 
nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa 
przedmiotu zamówienia ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być 
wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia 
objętego prawem opcji nie może być niższy niż upust w zakresie zamówienia podstawowego. Skorzystanie 
z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu 
przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna 
wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem 
opcji.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 280,00 PLN (słownie złotych: 
jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

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:
W zakresie warunku dotyczącego kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 833, z 
późn. zm.), obejmującą obrót paliwami ciekłymi na stacjach paliw w zakresie benzyn silnikowych oznaczonych 
kodami CN 2710 12 45, 2710 12 49 oraz olejów napędowych oznaczonych kodami CN: 2710 19 43, 2710 
20 11. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o 
złożoną kopię aktualnej koncesji udzielonej przez Prezesa Urząd Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz zasady dokonywania zmian w jej treści zostały określone w 
Załączniku nr 1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.
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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: 08/01/2021
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: 08/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 
4.13).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
W otwarciu ofert uczestniczyć mogą dowolne osoby i podmioty (przedstawiciele mediów, konkurujących 
Wykonawców niebędących uczestnikami danego postępowania, wszystkie osoby zainteresowane).

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
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.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 niniejszego rozdziału 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.
Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art.180 – 189 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020
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