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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580940-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Milicz: Paliwa
2019/S 237-580940

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Adres pocztowy: Sułów, ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl 
Tel.:  +48 713847110
Faks:  +48 713847110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: chów i hodowla ryb

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliw do samochodów
Numer referencyjny: PN-15/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

mailto:przetargi@stawymilickie.pl
http://www.stawymilickie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw obejmująca dostawę oleju napędowego (ON), etyliny
bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych
Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej 1
stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego
się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:
1) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 32 000,00 litrów (słownie: trzydzieści dwa tysiące litrów),
2) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 49 000,00 litrów (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy
litrów),
3) szacowana ilość LPG wynosi 49 000,00 litrów (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy litrów),
4) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,
5) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09134000
09132100
09133000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym odległości nie większej niż 30 km
od każdego zakładu w: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia i Krośnice.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw obejmująca dostawę oleju napędowego (ON), etyliny
bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych
Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej 1
stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego
się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:
1) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 32 000,00 litrów (słownie: trzydzieści dwa tysiące litrów),
2) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 49 000,00 litrów (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy
litrów),
3) szacowana ilość LPG wynosi 49 000,00 litrów (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy litrów),
4) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,
5) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez
cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.
2. Zakupione paliwa, o których mowa w pkt 1 muszą spełniać wymagania określone w:
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1) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),
2) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14.4.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego
(LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540),
3) PN – EN 228: 2011 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody
badań,
4) PN-EN 590: 2011 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań,
5) PN-EN 589: 2004 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania
i metody badań,
6) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą a
rozporządzeniem, rozporządzenie ma wartość nadrzędną.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

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
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 r – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował, co najmniej 2 (dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy
paliw – o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każde zamówienie.
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Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c SIWZ, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku
określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Stawy Milickie S. A., Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz, POLSKA.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.1.2020 r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie w siedzibie Zamawiającego:
Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2021 rok

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
(art. 45 ust. 2 ustawy Pzp).
II. Oferta:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: oświadczenie o oferowanym przedmiocie zamówienia zgodnego z SIWZ,
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy PZzp jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
3. Ofertę i oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), należy złożyć w
formie elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie zakupowej – link
do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie – zgodnie z regulaminem dostępnym na
wskazanej platformie.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, za pośrednictwem platformy zakupowej, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Dokument należy złożyć na platformie zakupowej na stronie Zamawiającego w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku
obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
III. Informacje dodatkowe:

https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
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Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

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
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt 1 i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019

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

