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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519540-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Benzyna bezołowiowa
2019/S 212-519540

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: ul. Korfantego 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 774222673
Faks:  +48 774222114
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

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/kwp_opole
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/kwp_opole
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw KWP w Opolu
Numer referencyjny: WS-Z.2380.51.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@op.policja.gov.pl
http://www.opolska.policja.gov.pl
http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole


Dz.U./S S212
04/11/2019
519540-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

04/11/2019 S212
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 6

09132100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawiana partiami, benzyny bezołowiowej Pb 95 do
zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawianymi partiami, benzyny bezołowiowej Pb 95 (o

łącznej ilości 160 m3) do zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia i
wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik waloryzacji / Waga: 45
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 PLN.
Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą
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Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.

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 jeśli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami zgodnie z art. 32 Ustawy z
dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019 poz. 755 z późn. zm.)
Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywał część zamówienia,do
której wykonania odpowiednie przepisy wymagają posiadania koncesji, to każdy z nich musi wykazać, iż
posiada koncesje do wykonania części zamówienia, którą będzie wykonywał.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma kierowcami, posiadającymi
uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U 2019 poz.
382 z późn. zm.).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
Strony przewidują zmianę umowy w następujących przypadkach:
A/ zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;
B/ zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
akcyzowego;
C/ zmiana Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06P oraz innych aktów normatywnych związanych z realizacją
przedmiotu umowy;
D/ zmiana ceny jednostkowej, z uwzględnieniem stałego wskaźnika waloryzacji, według reguł opisanych w § 2
ust. 2 umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem https://
aukcje.uzp.gov.pl,jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W toku aukcji

https://aukcje.uzp.gov.pl,je
https://aukcje.uzp.gov.pl,je
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elektronicznej oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert – cena. Minimalna wysokość postąpienia wynosi
100,00 PLN brutto. Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej określone zostały w pkt XIV SIWZ

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: 05/12/2019
Czas lokalny: 11:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, pokój nr 168 I piętro.Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu
platforma zakupowa.pl, poprzez ich odszyfrowanie. Otwarcie ofert jest jawne.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. Oferta musi
zawierać oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,na wezwanie składa dokumenty, z pkt VI. 7. SIWZ,tj.:
1) koncesję na obrót paliwami;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
3) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) oświadczenie 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 dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej RODO,
informuję, że:
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— administratorem Pani/Pana danych osob. jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Opolu, ul.
Korfantego 2, 45-077 Opole,
— inspektorem ochrony danych osob. w KWP w Opolu jest inspektor ochrony danych; kontakt: ul. Korfantego 2,
45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl . Dane ww. inspektora znajdują się na str. BIP KWP w Opolu w
zakładce „Ochrona danych osob.”,
— Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publ.,
— odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
— Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządz. MSWiA w spr. jednolitego rzeczowego
wykazu akt Policji,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zw. z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art.22 RODO,
— posiada Pani/Pan:
* na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących,
* na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob.,
* na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO,
— nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.,
* prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,
* na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801 / 4587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801 / 4587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801 / 4587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019
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