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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471188-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Olej opałowy
2020/S 195-471188

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 62
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
E-mail: an.milkamanowicz@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261335156
Faks:  +48 261335641
Adresy internetowe:
Główny adres: https://24wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
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/24wog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
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Dostawy oleju opałowego lekkiego do sekcji obsługi infrastruktury w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Giżycku w 2021 roku
Numer referencyjny: 59/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy 300 m 3 oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla sekcji 
obsługi infrastruktury rejonu działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku na 2021 rok.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 300 m3, dla sekcji 
obsługi infrastruktury rejonu działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku na 2021 rok. Olej 
opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024: 
2011:
— wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;
— temperatura zapłonu – min. 560C;

— lepkość kinematyczna w temp. 200C – 6,00 mm2/s;
— skład frakcyjny:
do temperatury 2500C destyluje maks. – 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym);
do temperatury 3500C destyluje min. – 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym);
— pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej 
ułamkiem objętościowym) – 0,3 %;
— zawartość siarki – maks. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym);
— pozostałość po spaleniu – maks. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym);
— temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20 0C;

— gęstość w temperaturze 150C – maks. 860 kg/m3;
— zawartość wody – maks. 200 mg/kg;
— zawartość zanieczyszczeń stałych – maks. 24 mg/kg;
— barwa czerwona.

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
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Początek: 02/01/2021
Koniec: 28/12/2021
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

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:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek jeżeli przedstawi:
Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której 
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek jeżeli przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw z minimum 1 (jedną) należycie wykonaną 
dostawą/umową dostawy oleju opałowego lekkiego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego 
dostawa została wykonana – oraz załączy dowody potwierdzające, czy ta usługa została wykonana lub jest 
wykonywana należycie.
Dowodem, o którym mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługa była wykonywana. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga! Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać opis obiektywnych (rzeczywistych, realnych) 
okoliczności uniemożliwiających uzyskanie referencji od podmiotu, na rzecz którego wykonano/wykonywane są 
usługi.
Uwaga!
W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 24 WOG należy je ująć w wykazie usług 
i wskazać oświadczenia i dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający, w celu 
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potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń i 
dokumentów, o ile są one aktualne.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w 
postępowaniu zawierają dane/informacje
W innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych dostaw), Zamawiający, 
jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania, jeżeli w tym dniu nie będzie 
publikowany średni kurs NBP, zostanie przyjęty kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/
kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z archiwum kursów średnich – tabela „A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/
archa.ascx

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawy są kierowane do miejscowości: Bemowo Piskie, Giżycko, Brożówka k. m. Kruklanki, Gołdap m. 
Botkuny. Odbiorców, miejsca, terminy i ilości dostaw oleju opałowego, szczegółowo określa „Plan dostaw oleju 
opałowego dla sekcji obsługi infrastruktury w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 
Giżycku na 2021 rok”, zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą 
ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni. W takim przypadku 
Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u odbiorcy lub przesunięcia między odbiorcami, ilości 
dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy, na 
podstawie „Korekty planu dostaw”, który będzie stanowił załącznik do umowy. Szczegółowy opis warunków 
realizacji zawarto w rozdziale III SIWZ oraz projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-318526

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2020
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