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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35447-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
2019/S 017-035447

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Służba Ochrony Państwa
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Kiszczyc, Robert Parszewski, Jarosław Grotowski
Tel.:  +048 226065955/+048 226065405
E-mail: zamowieniapubliczne@sop.gov.pl 
Faks:  +048 226065408
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sop.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci stacji
paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2019-2022.
Numer referencyjny: 2/2019/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
09132100
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci
stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2019-2022 zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ

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
09134220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Służba Ochrony Państwa, 04-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci
stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2019-2022, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ

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
Koniec: 31/12/2022
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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (poprzez dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie sprzedaż paliw płynnych do pojazdów w sieci stacji paliw
za pomocą kart obrotu bezgotówkowego o wartości co najmniej: 1 000 000,00 PLN) oraz załączą dokumenty
potwierdzające, że ta dostawa została wykonana należycie;
b. minimum 1 000 stacji paliw na terenie Polski umożliwiających wykonanie transakcji. Stacje paliw muszą być
rozmieszczone w każdym województwie na terenie Polski, oraz załączą ich wykaz.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji 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

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: 07/03/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 07/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 32, 00-463 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi za
pośrednictwem aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00
PLN
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i
dokumentów zawiera Rozdział VI SIWZ.
3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umowy brutto.
4. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego https://www.sop.gov.pl,
w zakładce „Zamówienia publiczne”, w zakładce „Wszczęte”, w zakładce odnoszącej się do przedmiotowego
postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +048 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +048 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +048 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +048 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019
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