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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453825-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
2019/S 187-453825

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
Tel.:  +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
Tel.:  +48 226036808
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

mailto:katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
mailto:katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Policji
Numer referencyjny: WZP-5598/19/280/T

II.1.2) Główny kod CPV
09132100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami, benzyny bezołowiowej (Pb 95) i oleju
napędowego (ON), zwanych dalej „paliwami”, wraz z usługą ich transportu do zbiorników paliw znajdujących się
w magazynach materiałów pędnych i smarów (MPiS) Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „Zamawiającym”
i Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „Odbiorcą” w podziale na 2 zadania:
1) Zadanie nr 1 – Dostawy benzyny bezołowiowej;
2) Zadanie nr 2 – Dostawy oleju napędowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy benzyny bezołowiowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami, benzyny bezołowiowej (Pb 95)
zwanej dalej „paliwem”, wraz z usługą ich transportu do zbiorników paliw znajdujących się w magazynach
materiałów pędnych i smarów (MPiS) Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „Zamawiającym” i Komendy
Głównej Policji, zwanej dalej „Odbiorcą”.

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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2. Zamawiający w celu wyliczenia wartości oferty przyjął następujące szacunkowe ilości zamawianego paliwa w

okresie trwania umowy – 1 000 m3.
3. Zamawiający szacuje następującą wielkość jednorazowych dostaw do poszczególnych stacji paliw:
a) Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, ul. Wybrzeże Szczecińskie 6, 03-714 Warszawa, POLSKA – od 6

do 8 m3; wymagany samochód wyposażony w wąż (nie krótszy niż 8 m) do napełniania zbiornika.

b) Komenda Główna Policji, ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa, POLSKA – od 20 do 30 m3;

c) Oddział Prewencji Policji w Warszawie, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno, POLSKA – od 20 do 30 m3;
4. Rzeczywista ilość zamawianego paliwa będzie zależała od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego/
Odbiorcy, przy czym całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwotę Zamawiający odczyta podczas jawnej sesji otwarcia ofert).
5. Dostarczane paliwo musi spełniać następujące wymagania określone w polskiej normie PN-EN
228+A1:2017-06 – dla benzyny bezołowiowej.
6. Jakość dostarczanego paliwa musi odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych w dniu dostawy aktach
prawnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1928 ze zm.), w tym przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy paliw w trybie normalnym / Waga: 3
Cena - Waga: 97

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości - w zadaniu nr 1 - 36
000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawy oleju napędowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami oleju napędowego (ON), zwanych
dalej „paliwami”, wraz z usługą ich transportu do zbiorników paliw znajdujących się w magazynach materiałów
pędnych i smarów (MPiS) Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „Zamawiającym” i Komendy Głównej Policji,
zwanej dalej „Odbiorcą”
2. Zamawiający w celu wyliczenia wartości oferty przyjął następujące szacunkowe ilości zamawianego paliwa

w okresie trwania umowy - 1 000 m3, w tym 140 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych (arktycznego).
3. Zamawiający szacuje następującą wielkość jednorazowych dostaw do poszczególnych stacji paliw:
a) Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, ul. Wybrzeże Szczecińskie 6, 03-714 Warszawa, POLSKA – od 6

do 8 m3; wymagany samochód wyposażony w wąż (nie krótszy niż 8 m) do napełniania zbiornika.

b) Komenda Główna Policji, ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa, POLSKA – od 20 do 30 m3;

c) Oddział Prewencji Policji w Warszawie, ul. Puławska 44E, 05-509 Piaseczno, POLSKA – od 20 do 30 m3;

d) magazyn Odbiorcy zlokalizowany na terenie miasta st. Warszawa – od 5 do 10 m3; dokładny adres zostanie
podany Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa;
4. Rzeczywista ilość zamawianego paliwa będzie zależała od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego/
Odbiorcy, przy czym całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwotę Zamawiający odczyta podczas jawnej sesji otwarcia ofert).
5. Dostarczane paliwo musi spełniać następujące wymagania określone w polskiej normie PN-EN
590+A1:2017-06 – dla oleju napędowego oraz dla oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych (arktycznego).
6. Jakość dostarczanego paliwa musi odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych w dniu dostawy aktach
prawnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1928 ze zm.), w tym przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy paliw w trybie normalnym / Waga: 3
Cena - Waga: 97

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości - w zadaniu nr 2 - 48
000,00 PLN.

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 w każdym zadaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, tj. posiadają ważną koncesję na obrót paliwami, do czego jest
zobowiązany na mocy ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 755 ze zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) w zadaniu nr 1 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie dostawy paliw
benzyny bezołowiowej (Pb) i/lub oleju napędowego (ON) o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto każda. Przez
jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej
umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość zrealizowanej do dnia składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu części musi wynosić min. 2 000 000,00 PLN brutto.
2) w zadaniu nr 2 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie dostawy paliw
benzyny bezołowiowej (Pb) i/lub oleju napędowego (ON) o wartości min. 3 000 000,00 PLN brutto każda. Przez
jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej
umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość zrealizowanej do dnia składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu części musi wynosić min. 3 000 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Ogólne warunku umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.
2. Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w każdym zadaniu w wysokości 5 %
wartości umowy zgodnie z zapisami Rozdz. XV dokumentacji zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)



Dz.U./S S187
27/09/2019
453825-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 7

27/09/2019 S187
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 7

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 14:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
POLSKA

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia opisane zostały w Rozdz. V dokumentacji zamówienia zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego.
3. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S187
27/09/2019
453825-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 7

27/09/2019 S187
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 7

Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2019

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

