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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131763-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Benzyna bezołowiowa
2015/S 075-131763

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks:  +48 322002060
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zakup hurtowy paliw: Benzyna bezołowiowa (PB95), Olej napędowy (ON).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowa dostawa paliwa PB i ON do następujących lokalizacji w ilościach:
PB95: KWP Katowice – 420.000 litrów
KMP Częstochowa – 270.000 litrów
ON: KWP Katowice – 930.000 litrów
KMP Częstochowa – 540.000 litrów
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2. Dostarczone paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. Nr 221 i poz. 1441 z późn.
zm)oraz normy PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej i normy PN-EN 590 dla oleju napędowego.
3. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z ww. obowiązującymi normami i przepisami.
4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza realizację zadania w ilościach mniejszych niż wskazanych w pkt. 1.
6. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:
6.1 KWP Katowice: PB – 1 zbiornik poj. 27.500 litrów
ON – 3 zbiorniki poj. 27.500, 27.500, 20.500 litrów
6.2 KMP Częstochowa: PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów
ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów
7. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną
w pompę do rozładunku).
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza
podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania
zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale. W
przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zakresu zamówienia polegającego na obrocie
paliwami,Zamawiający wymaga, aby podwykonawca przedstawił aktualną na dzień podpisania umowy
koncesję, októrej mowa w Rozdz. III ppkt. 1.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że wskazany zapis dot. sytuacji, gdy
podwykonawca nie będzie udostępniał Wykonawcy swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b, w przeciwnym
wypadku mają zastosowanie zapisy Rozdz. IV pkt 5 SIWZ.
9. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia
publicznegoniezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie
realizował każdy z uczestników konsorcjum.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył
kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego
asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.
11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
— 09 13 21 00 - 4 – benzyna bezołowiowa,
— 09 13 41 00 – 8 – olej napędowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09132100, 09134100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 923 671,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-2380-629-95/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 246-433662 z dnia 20.12.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 15-022380 z dnia 22.1.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Zakup hurtowy paliw: Benzyna bezołowiowa (PB95), Olej napędowy (ON)
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.3.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52
26-670 Pionki
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 9 573 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 8 923 671,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433662-2014:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22380-2015:TEXT:PL:HTML
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
3.1 opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3.3 odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. 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. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie
internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. Na czynności, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

http://uzp.gov.pl
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2015

http://uzp.gov.pl

