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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522077-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Mińsk Mazowiecki: Olej opałowy
2021/S 201-522077

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiat Miński
Krajowy numer identyfikacyjny: 8222342426
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 3
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Krążała
E-mail: zamowienia@powiatminski.pl 
Tel.:  +48 257598758
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiatminski.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022
Numer referencyjny: I.272.4.2021

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: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022 do łącznej ilości 
294 500 litrów dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, będących 
indywidualnymi odbiorcami i płatnikami, zgodnie z ich wewnętrznym zapotrzebowaniem. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 t.j.) 
oraz art. 41 ustawy Pzp, Zarząd Powiatu Mińskiego Uchwałą Nr 714/21 z dnia 28 września 2021 r. wyznaczył 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na zakup i dostawę oleju opałowego na 2022 rok (zwanego Zamawiającym) dla następujących jednostek 
organizacyjnych (zwanych Odbiorcami):
1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie,
2) Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
3) Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni,
4) Domu Dziecka w Falbogach,
5) Domu Pomocy Społecznej „Jedlina

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PL912 - Warszawski wschodni

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022 do łącznej ilości 
294 500 litrów dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, będących 
indywidualnymi odbiorcami i płatnikami, zgodnie z ich wewnętrznym zapotrzebowaniem. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 t.j.) 
oraz art. 41 ustawy Pzp, Zarząd Powiatu Mińskiego Uchwałą Nr 714/21 z dnia 28 września 2021 r. wyznaczył 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na zakup i dostawę oleju opałowego na 2022 rok (zwanego Zamawiającym) dla następujących jednostek 
organizacyjnych (zwanych Odbiorcami):
1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie,
2) Domu Pomocy Społecznej w Kątach,
3) Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni,
4) Domu Dziecka w Falbogach,
5) Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni

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
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
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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
Termin realizacji zamówienia
a) od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
lub
b) do wyczerpania litrów oleju opałowego objętego umową w danej jednostce organizacyjnej,
lub
c) do wyczerpania wartości umownej należnej Wykonawcy przewidzianej umową dla danej jednostki 
organizacyjnej,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i 4 projektu umowy.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 
112 ust. 2 ustawy Pzp, tj. dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa ustawie Prawo energetyczne 
tj. przedłoży aktualną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi stosownie do przepisów ustawy Prawo energetyczne.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ.
Zmiany umowy zostały wskazane w § 8 ww. 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: 17/11/2021
Czas lokalny: 10:00
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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: 14/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, niezwłocznie po
otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) Wykonawcach, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust 1 Pzp. Zamawiający 
nie wymaga wniesienia wadium. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagania lub cechy, Zamawiający żąda przedłożenia przez 
Wykonawcę świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego jakość oferowanego oleju opałowego. Jeżeli 
Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest 
niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art 108 ust 1 oraz art 109 ust 1 pkt 4, 5, 7, 10 z zastrz.art. 110 ust 2 Pzp. Dokumenty na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia – Zał Nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia w 
Cz. IV JEDZ jedynie Sekcji alfa. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie art 108 ust 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem, b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp, 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Zał nr 5 do SWZ, c) odpis lub 
informację z KRS lub z CEiDG, w zakresie art 109 ust 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-
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ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, d) oświadczenia 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Zał nr 9 do SWZ), o którym mowa w 
art. 125 ust 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących 
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 
Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 10 Pzp, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
RP, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w Roz. XVII pkt 4 ppkt 2 lit a) SWZ – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 4 ppkt 2 lit. a) SWZ, 2) odpisu 
albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w Roz XVII pkt 4 ppkt 2 lit c) SWZ – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przewidzianej w przepisach 
miejsca. Szczegółowe informacje dot. podstaw wykluczenia oraz wymaganych dokumentów zostały zawarte w 
SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych 
w art. 515 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp 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. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w 
przypadkach innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji wskazanych powyżej) 
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. Jeżeli Zamawiający nie 
opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
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ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2) 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo; b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021
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