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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396419-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Olej opałowy
2016/S 218-396419

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Smęt
Tel.:  +48 226015496
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226270680
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Smęt
Tel.:  +48 226015868
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226270680
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Numer referencyjny: 35/BL/OLEJ OPAŁOWY/PN/16

II.1.2) Główny kod CPV
09135100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zam. są sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem 135 000 litrów oleju opałowego do obiektu
Ośrodka dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP w
Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie oraz 10 000 litrów oleju opałowego do obiektu
Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 16.

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: PL127
Kod NUTS: PL12A

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zam. są sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem 135 000 litrów oleju opałowego do obiektu
Ośrodka dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP w
Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie oraz 10 000 litrów oleju opałowego do obiektu
Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 16.
Wymagane wartości opałowe oleju: gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3, wartość opałowa
nie mniejsza niż 42,6 Mj/kg, lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,00 mm2/s,temperatura
zapłonu nie niższa niż 58°C,zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, zawartość siarki nie więcej niż 0,10
% (m/m),temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C,pozostałość po spaleniu nie większa niż 0,01 % (m/
m),skład frakcyjny: do 250°C destyluje nie więcej niż 65 % (V/V), do 350°C destyluje nie więcej niż 85 % (V/V),
pozostałość po koksowaniu z 10 %,pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnych nie większa
niż0,3 %(m/m).
Wielkość zbiornika przeznaczonego do odbioru oleju opałowego wynosi:
20 000 litrów (Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku),
2 000 litrów (obiekt przy ul. Taborowej 16 w Warszawie).
Zamówienia realizowane będą w partiach, z których każda liczyć będzie ok. 12 000 – 15 000 litrów oleju
opałowego (Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku) i ok. 1 000 – 1 300 litrów oleju
opałowego (obiekt przy ul. Taborowej 16 w Warszawie).
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Termin dostarczenia każdej partii, miejsce dostawy oraz jej wielkość będą określane w zapotrzebowaniu
zgłoszonym faksem przez Zamawiającego.
Termin dostarczenia każdej partii nie może być dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania
przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, przedstawiając w tym celu aktualną koncesję wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, stosownie do art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn.
zm.),

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa obejmuje sukcesywną realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od
dnia 1.1.2017 r. do pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2017
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roku, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w umowie.
Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokołem odbioru – za każdą partię dostawy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

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: 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: 21/12/2016
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2016
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

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:
III kwartał 2017 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
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wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, 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;
a) oświadczenie/-a złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej
przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Formularz wypełniony odpowiednio do zapisów niniejszej SIWZ należy wydrukować, podpisać przez osobę/y do
tego upoważnioną/e i załączyć do oferty.
Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z zapisami
rozdziału VI pkt 4 i 5;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik,
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 3) – jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu w zakresie określonym w rozdziale V pkt 4).
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Dz.U./S S218
11/11/2016
396419-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

11/11/2016 S218
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 6

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.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 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2016

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

