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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436880-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ropa naftowa i destylaty
2018/S 193-436880
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poczta-polska.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Uslugi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie karty paliwowej: paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza, usług
mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą dla pojazdów samochodowych eksploatowanych
Numer referencyjny: PI.PZ.2600.101.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09130000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. W zakresie części nr 1 zamówienia: Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych:
paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza, usług mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą, do pojazdów
Poczty Polskiej S.A oraz spółek Grupy Poczty Polskiej, w stacjach paliw na obszarze Polski.
2. W zakresie części nr 2 – 39 zamówienia: Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
oleju napędowego standardowego oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do
pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w
innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy, na takich samych warunkach cenowych jak na stacji
dedykowanej.

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:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
09132100
50112300
30163100
63712210

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych: paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza,
usług mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą, do pojazdów Poczty Polskiej S.A oraz spółek Grupy
Poczty Polskiej, w stacjach paliw na obszarze Polski.
2. Rodzaj i maksymalna ilość asortymentu objętego zamówieniem:
1) Benzyna bezołowiowa (Pb98) - 164 055 litrów.
2) Benzyna bezołowiowa (Pb95) - 1 010 234 litrów.
3) Olej napędowy (ON) standardowy oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - 18 325 096
litrów.
4) Płyn do spryskiwacza - 23 557 litrów.
5) Usługi mycia (usługa) - 44 445 ilość.
6) Opłaty za płatne odcinki autostrad (maksymalna wartość) - 9 335 619,14 PLN.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający gwarantuje zakup paliwa Pb 95, Pb 98, ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia z
każdego asortymentu paliwa.
2. Zamawiający gwarantuje zakup produktów poza paliwowych, płynu do spryskiwacza, usług mycia, opłaty za
przejazd płatną autostradą w wysokości 80 % wartości zamówienia z każdego produktu.

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:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 2 – 3 040 595 litrów.

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
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
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.
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:
Część 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 3 – 3 032 758 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
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Część 4
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 4 – 2 511 592 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 5 – 2 398 987 litrów
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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 6 – 1 713 561 litrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 7 – 1 662 871 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.
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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:
Część 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 8 – 1 337 485 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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09130000
09134100
30163100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 9 – 1 043 053 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
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najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 10 – 580 556 litrów
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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 11 – 245 045 litrów.

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
Okres w miesiącach: 36

06/10/2018
S193
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 37

Dz.U./S S193
06/10/2018
436880-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 37

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:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 12 – 563 028 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 13 – 528 314 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
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30163100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 14 – 410 649 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 15 – 361 071 litrów.
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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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 16 – 332 743 litrów.

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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 17 – 330 470 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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
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II.2.1)

Nazwa:
Część 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 18 – 318 233 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 19 – 314 194 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 20
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 20 – 299 973 litrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 21
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 21 – 296 848 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:

06/10/2018
S193
https://ted.europa.eu/
TED

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

18 / 37

Dz.U./S S193
06/10/2018
436880-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

19 / 37

Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.
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:
Część 22
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 22 – 293 753 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 23
Część nr: 23
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 23 – 271 691 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 24
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
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najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 24 – 266 716 litrów.
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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 25
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 25 – 258 751 litrów.

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
Okres w miesiącach: 36
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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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 26
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 26 – 257 036 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 27
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 27 – 255 819 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 28
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
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30163100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 28 – 253 363 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 29
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 29 – 240 679 litrów.
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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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 30
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 30 – 229 648 litrów.

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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 31
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 31 – 220 314 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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
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II.2.1)

Nazwa:
Część 32
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 32 – 215 910 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 33
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 33 – 215 420 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 34
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 34 – 214 074 litrów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 35
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 35 – 210 524 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.
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:
Część 36
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 36 – 191 431 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 37
Część nr: 37
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 37 – 186 302 litrów.

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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 38
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
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najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 38 – 176 254 litrów.
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
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
Część 39
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134100
30163100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oleju napędowego standardowego oraz o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, do pojazdów samochodowych Zamawiającego, w co
najmniej jednej dedykowanej stacji paliw i ewentualnie w innych wskazanych stacjach paliw sieci Wykonawcy,
na takich samych warunkach cenowych jak na stacji dedykowanej.
Ilość maksymalna oleju napędowego objętego zamówieniem dla części 39 – 95 605 litrów.

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
Okres w miesiącach: 36
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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: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje zakup ON w wysokości 80 % wolumenu zamówienia.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, art. 24 ust. 1
pkt 14 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c i art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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,
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f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.),
h) dokument stwierdzający posiadanie przez Wykonawcę odpowiednich uprawnień do obrotu paliwami tj. kopię
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
i) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.
j) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż (odpowiednio dla części zamówienia):
• Część 1 – 2 205 000 PLN
• Część 2 – 296 000 PLN
• Część 3 – 295 000 PLN
• Część 4 – 244 000 PLN
• Część 5 – 233 000 PLN
• Część 6 – 167 000 PLN
• Część 7 – 162 000 PLN
• Część 8 – 130 000 PLN
• Część 9 – 101 000 PLN
• Część 10 – 56 000 PLN
• Część 11 – 24 000 PLN
• Część 12 – 55 000 PLN
• Część 13 – 51 000 PLN
• Część 14 – 40 000 PLN
• Część 15 – 35 000 PLN
• Część 16 – 32 000 PLN
• Część 17 – 32 000 PLN
• Część 18 – 31 000 PLN
• Część 19 – 31 000 PLN
• Część 20 – 29 000 PLN
• Część 21 – 29 000 PLN
• Część 22 – 29 000 PLN
• Część 23 – 26 000 PLN
• Część 24 – 26 000 PLN
• Część 25 – 25 000 PLN
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• Część 26 – 25 000 PLN
• Część 27 – 25 000 PLN
• Część 28 – 25 000 PLN
• Część 29 – 23 000 PLN.
• Część 30 – 22 000 PLN
• Część 31 – 21 000 PLN
• Część 32 – 21 000 PLN
• Część 33 – 21 000 PLN
• Część 34 – 21 000 PLN
• Część 35 – 20 000 PLN
• Część 36 – 19 000 PLN
• Część 37 – 18 000 PLN
• Część 38 – 17 000 PLN
• Część 39 – 9 000 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. informacji,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego w rozdziale V ust 1 punkt 2 lit. b SIWZ warunku udziału w postępowaniu;
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże przynajmniej po jednej stacji paliw w miejscowościach
garażowania pojazdów Zamawiającego w której Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu paliw
ciekłych. Pozostały asortyment poza paliwowy tj, zakup płynu
Do spryskiwacza, usługi mycia pojazdu w ramach realizacji zamówienia będzie możliwy w innych stacjach paliw
Wykonawcy na terenie kraju. Szczegółowe wymagania zostały wskazane w OPZ
Dla części 1 stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
Część 2-39 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w
określonej odległości od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego i obsługującą określony typ pojazdów.
Szczegółowe wymagania zostały wskazane w OPZ dla poszczególnej części.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3A i 3B 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
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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: 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: 14/11/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Pion Infrastruktury, I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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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:
1. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1) 1. i) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1) 1. j) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów o których mowa w w pkt. III. 1. 1) 1. a) - h) Ogłoszenia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
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:
04/10/2018
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