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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395493-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Oleje napędowe
2017/S 193-395493

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Transporu Samochodowego
532-010-01-25
ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock (Świerk)
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kalińska
Tel.:  +48 222731625
E-mail: bus@swierk.pl 
Faks:  +48 222731625
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ncbj.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ncbj.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego oraz tankowanie w formie bezgotówkowej na potrzeby Zakładu Transportu
Samochodowego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Numer referencyjny: ZP/3/ZTS/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:bus@swierk.pl
www.ncbj.gov.pl
www.ncbj.gov.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 800 000 litrów do zbiornika
znajdującego się na terenie Zakładu Transportu Samochodowego oraz możliwość zakupu oleju napędowego na
stacjach benzynowych w formie transakcji bezgotówkowej w ilości 80 000 litrów.

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:
Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Zakładu Transportu Samochodowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakładu Transportu Samochodowego w Otwocku ul Andrzeja Sołtana 7.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I zamówienia – Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Zakładu Transportu
Samochodowego
1. Szczegółowe warunki zamówienia w zakresie dostawy oleju napędowego:
a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 800 000 litrów do zbiornika
znajdującego się na terenie Zakładu Transportu Samochodowego
b) Olej napędowy należy dostarczyć do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Transportu
Samochodowego w Otwocku ul Andrzeja Sołtana 7 bud 14 transportem kołowym – autocysterną zaopatrzoną
w pompę rozładunkową posiadającą zalegalizowane urządzenie pomiarowe, które umożliwia wydrukowanie
parametrów nalewu tj: daty i czasu rozpoczęcia nalewu, ilości nalanego paliwa, temperatury nalanego paliwa
oraz ilości paliwa w temperaturze przeliczeniowej tj.15 0C
c) Zamawiający przewiduje iż jednorazowe tankowanie oleju napędowego wynosić będzie w granicach od 17
000 do 18 000 litrów
d) Dostarczane paliwa muszą spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015r. Nr 1680 z dnia
23.10.2015r) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12
e) Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
f) Powyższe ilości mogą ulec zmianie ze względu na zapotrzebowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 800 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tankowanie oleju napędowego na stacjach benzynowych w formie bezgotówkowej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63712600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II zamówienia –Tankowanie oleju napędowego na stacjach benzynowych w formie bezgotówkowej
1. Szczegółowe warunki zamówienia w zakresie bezgotówkowego tankowania oleju napędowego na stacjach
benzynowych:
a) Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego na stacjach benzynowych w formie
bezgotówkowej w ilości 80 000 litrów
b) Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych które zostaną wydane
zamawiającemu bezpłatnie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
c) Miejscem odbioru paliwa będą stacje na których wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie z
wykorzystaniem wydanych kart paliwowych z zastrzeżeniem, iż wykonawca musi dysponować:
— co najmniej 1 stacją paliw, która będzie położona w odległości nie większej niż 5 km od siedziby
Zamawiającego – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
— co najmniej 300 stacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.
d) Wykonawca sporządzi dwa razy w miesiącu centralne rozliczenie zawartych transakcji ( zawierające
co najmniej numer rejestracyjny pojazdu, datę, godzinę i miejsce tankowania, rodzaj paliwa, ilość litrów i
kwotę transakcji .Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych
do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych,
eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich
zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone
przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 PLN



Dz.U./S S193
07/10/2017
395493-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

07/10/2017 S193
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 8

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: 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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ,
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 1 powyżej.
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
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— w pkt. 1b -d powyżej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że:
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4. Dokumenty składane wraz ofertą.
a) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełnionego w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. JEDZ stanowi załącznik nr 6
do SIWZ,
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23.
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia:
a) koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
Szczegółowy opis warunków określa SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie
sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Szczegółowe wymagania określa SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część I zamówienia:
warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –
wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4. Szczegółowe wymagania określa SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
Część I zamówienia:
dwóch dostaw oleju napędowego o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ i we wzorze
umowy.

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
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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: 14/11/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 12/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego, 05-400 Otwock ul. Andrzeja
Sołtana 7, bud. Nr 14.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu
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podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2017
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