
Warszawa: Zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Numer ogłoszenia: 217275 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 

16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw w systemie bezgotówkowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest bezgotówkowy zakup 

paliwa w systemie kart paliwowych na potrzeby Zamawiającego. Przedmiotem dostaw jest benzyna 

bezołowiowa E-95, E-98 oraz olej napędowy. Zakup paliwa będzie dokonywany na stacjach paliw należących 

do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie 

wymagania normy PN EN 228:2010. 3. Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 

590:2010 powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. 4. Szacunkowe 

zamówienie obejmować będzie zakup: a) benzyny bezołowiowej E-95 w ilości 5.000 litrów/rok, b) benzyny 

bezołowiowej E-98 w ilości 3.000 litrów/rok, c) oleju napędowego w ilości 32.000 litrów/rok. 5. Wskazane 

powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych 

przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej E-95 i E-98 oraz oleju napędowego. 6. Dostawa paliw 

realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 7. Wykaz pojazdów 

należących do Zamawiającego, do których mają być wydane elektroniczne karty paliwowe zostanie 

przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zmiana nie będzie powodowała konieczności aneksowania 

umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów Wykonawca będzie poinformowany w formie pisemnej. 8. 

Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty paliwowe, wystawione na numer 

rejestracyjny pojazdu umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa na terenie całego kraju. 9. 

Karty paliwowe muszą być zabezpieczone kodem PIN. 10. Wykonawca zobowiązuje się wydać 

Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub 

zgubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących 

cen ustalonych przez Wykonawcę. 11. Zakup paliwa bezołowiowego E-95, E-98 oraz oleju napędowego 

dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w momencie zakupu na danej stacji paliw należącej do 

sieci stacji Wykonawcy. 12. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem 

numeru rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 

litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. 13. Rozliczenie zawartych transakcji 

odbywać się będzie na podstawie faktury VAT po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 14. W 

przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w SIWZ, 
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Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji 

finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sieć 

stacji na terenie Polski, w tym co najmniej po jednej stacji w każdym mieście wojewódzkim oraz co najmniej 

jedną stację paliw zlokalizowaną w Warszawie w rejonie siedziby Zamawiającego, nie dalej niż 10 km, 

prowadzących sprzedaż wszystkich niżej wymienionych rodzajów paliw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją 

paliw, czynną całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, umożliwiającej tankowanie pojazdów, 

położonej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, prowadzący sprzedaż 

wszystkich rodzajów paliw zamawianych przez Zamawiającego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć:

� koncesję, zezwolenie lub licencję 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 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, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć:

� inne dokumenty

Wykaz stacji paliw w wymaganych obszarach ze wskazaniem ich lokalizacji (adres)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli 

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania 

zmian postanowień umowy, które mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne wszczęte

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Instytut Ochrony 
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Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 326.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 

godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 

16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 335 - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Strona 4 z 4

2012-10-11file:///C:/Users/js/AppData/Local/Temp/ogłoszenie%20o%20zamówieniu-3.html


