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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360732-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łask: Olej opałowy
2022/S 127-360732

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL712
Adres pocztowy: ul. 9-go Maja 95
Miejscowość: Łask
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 98-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kuźniak
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261554591
Adresy internetowe:
Główny adres: https://32blt.wp.mil.pl/pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot/proceedings
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/32_blot/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju opałowego
Numer referencyjny: 40/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do siedziby Zamawiającego.
Planowane miejsce, terminy dostaw oraz ilości zamawianego oleju opałowego zostały zawarte w „Planie 
dostaw” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania przesunięć 
w realizacji poszczególnych partii dostaw w kolejnych miesiącach. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy 
wynosi 15 000 litrów oleju opałowego. Dostarczany olej musi spełniać wymagania jakościowe określone w 
normie PN-C-96024:2020-12, oraz posiadać następujące parametry:
1. wartość opałowa: min. 42 600 kJ/kg;
2. temperatura zapłonu: min. 56°C;
3. gęstość w temp. 15°C: max. 860 kg/m3;
4. zawartość siarki % (m/m): max. 0,2%;
5. temperatura krzepnięcia: nie wyższa niż minus 20°C;
Szacowana ilość towaru, jaką Zamawiający planuje zamówić w ramach zawartej umowy wynosi 300 m³ (zakres 
„zamówienia podstawowego”).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 085 120.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej pod 
adresem Gucin 58a, 98-113 Buczek, województwo łódzkie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej pod 
adresem Gucin 58a, 98-113 Buczek.
2. Planowane miejsce, terminy dostaw oraz ilości zamawianego oleju opałowego zostały zawarte w „Planie 
dostaw” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania przesunięć 
w realizacji poszczególnych partii dostaw w kolejnych miesiącach.
3. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 15 000 litrów oleju opałowego.
4. Dostarczany olej musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024:2020-12, oraz 
posiadać następujące parametry:
4.1. wartość opałowa: min. 42 600 kJ/kg;
4.2. temperatura zapłonu: min. 56°C;
4.3. gęstość w temp. 15°C: max. 860 kg/m3;
4.4. zawartość siarki % (m/m): max. 0,2%;
4.5. temperatura krzepnięcia: nie wyższa niż minus 20°C;
5. Szacowana ilość towaru, jaką Zamawiający planuje zamówić w ramach zawartej umowy wynosi 300 
m³ (zakres „zamówienia podstawowego”). Ilość i terminy dostaw mają charakter orientacyjny, a faktyczna 
ilość zamawianego oleju opałowego ograniczona jest kwotą brutto (kwota jaką Zamawiający zamierza 
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przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) i wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i możliwości 
magazynowania przez niego przedmiotu zamówienia.
6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 09135100-5 olej opałowy.
7. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 860 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/08/2022
Koniec: 31/12/2022
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ustawy PZP przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w 
przedmiotowym postępowaniu do wysokości 99% wartości zamówienia podstawowego (tj. kwoty jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę 
zamówienia większej ilości oleju opałowego w stosunku do przewidywanych w bezwarunkowym zakresie 
zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego 
oleju, w ramach zawartej umowy.
3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu umowy rozliczenie będzie następowało na podstawie 
ceny jednostkowej ujętej w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie, obliczonej w sposób taki jak w 
zamówieniu podstawowym.
4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego w 
100% tzn. wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie 
zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie 
będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie zostało podzielone na części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania 
(uprzednie postępowanie nr ref.2/PN/2022). Szacunkowa wartość tej części zamówienia postępowania wynosi: 
3.702.594,00 zł netto (w tym prawo opcji: 1.841.994,00 zł).
Łączna szacunkowa wartość (wraz z opcją) całości zamówienia na dostawę oleju opałowego wynosi: 5.906.730 
zł netto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności w 
zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą o prawie energetycznym (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) i 
utrzymywać jej ważność przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy − w tym okresie, należycie 
wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawach paliw ciekłych na rzecz 1 odbiorcy o wartości co 
najmniej 300 000,00 zł brutto.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje min. 1 cysterną 
samochodową zgodną z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz.180 ze zm.) i ustawy 
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 poz. 756 ze zm.) wyposażoną w końcówkę wlewową z 
zalegalizowanym odmierzaczem w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi 
autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy 
oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej *15st.C 
(powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar).
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 10. SWZ.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany złożyć na 
wezwanie Zamawiającego następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykazu dostaw - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości 
min. 300 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. 
referencje, protokoły odbioru, itp.),
-według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
-w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6 pkt 4.1 SWZ (zdolność techniczna lub zawodowa).
Jeżeli przedłożony dokument będzie przedstawiać wartości wyrażone w innej walucie niż zostały określone 
warunki udziału w postępowaniu wówczas Zamawiający przeliczy ich nominały przez średni kurs walut ustalony 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień ogłoszenia postępowania. Takie dane są publikowane na 
stronie internetowej NBP.
b) wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (tabor samochodowy) 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
- według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
- w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6 pkt 4.2 SWZ (zdolność techniczna lub zawodowa).
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2070, z późn. zm.) o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków.
Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli oferta 
podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

05/07/2022 S127
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



Dz.U./S S127
05/07/2022
360732-2022-PL

5 / 7

Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 
r. lub do dnia wyczerpania wartości brutto umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zw. 
ZNWU) w wysokości 5% wartości udzielonego zamówienia brutto (zamówienie podstawowe).
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
gwarancji jakości.
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do akceptacji projektu dokumentu.

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: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 05/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2022 r. o godz. 09:30 poprzez odszyfrowanie plików złożonych poprzez 
Platformę Zakupową w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. W 
przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym , otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną jest Justyna Błażejewicz adres email: 32bltprz@ron.mil.pl .
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://
platformazakupowa.pl/pn/32_blot w zakładce przedmiotowego postępowania.
Dokumenty ofertowe przesyła się w formie elektronicznej. Instrukcja dot. składania ofert: https://
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132 Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Składanie ofert oraz 
komunikacja między Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie poprzez platformę. Uczestnictwo w 
postępowaniu wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Dokonując oceny ofert, Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 139 ustawy Pzp, 
tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r.s.r.z.p.w.a.U. i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw, wykazu narzędzi, informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego ,oświadczenia Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, informacji 
z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- wg wymagań wskazanych w SWZ i treści załączników do 
SWZ.
9. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej.
10. Wykonawca do oceny i porównania ofert podaje cenę netto czyli wartość ceny jednostkowej netto 
1 m3 oleju opałowego, która będzie równa iloczynowi średniej arytmetycznej notowań cen 1 m3 oleju 
opałowego na cele grzewcze w rafinerii Orlen i Lotos (opublikowanych na stronach internetowych www.orlen.pl
i www.lotos.pl), obowiązujących w dniu 8.07.2022 r. do godz. 10:00 i współczynnika korygującego wartość 
dostawy. Współczynnik korygujący wartość dostawy [W] jest dodatnią wartością liczbową mniejszą bądź równą 
1, do 7 miejsc po przecinku, niezmienną w okresie trwania przedmiotowej umowy, określaną przez Wykonawcę 
w ofercie. Wartość brutto to wartość 1m3 oleju opałowego netto wraz z kwotą obowiązującego podatku VAT 
(suma wartości netto towaru i wartości podatku VAT) stanowiąca podstawę oceny ofert. Cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia należy skalkulować przy pomocy Formularza cenowego – załącznik 3 do SWZ oraz 
przedstawić w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ. Cena jednostkowa netto 1m3 oleju opałowego 
w rozliczeniach finansowych partii dostaw oleju jest równa iloczynowi średniej arytmetycznej notowań cen 
1m3 oleju opałowego w rafinerii Orlen i LOTOS obowiązującej do godz. 10:00 z dnia złożenia zamówienia i 
współczynnika korygującego wartość dostawy - wg oferty Wykonawcy.
11. Informacje dotyczące procedury, dokumentów, sposobu ich składania i wymaganych formalności, a 
także informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, obliczenia ceny i samej czynności oceny ofert znajdują 
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się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do niej opublikowanej na stronie prowadzonego 
postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot/proceedings.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w ustawie Pzp w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej”.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022

05/07/2022 S127
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7

https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot/proceedings
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

