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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
PL712
ul. 9-go Maja 95
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Walczak
Tel.:  +48 261554591
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl 
Faks:  +48 261554709
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot

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/32_blot
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju opałowego
Numer referencyjny: 01/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09135100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:32bltprz@ron.mil.pl
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej
uPzp).
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://
platformazakupowa.pl/pn/32_blot
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot
4. Zgodnie z art. 24aa uPzp zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – procedura
odwrócona.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 774 500.00 PLN

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: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
32 Baza Lotnictwa Taktyczne, Gucin 58a, 98-113 Buczek,

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla 32 BLT w Łasku w łącznej ilości 650,000 m3,
w ilościach i terminach zawartych w „Planie dostaw” stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ (z możliwością
dokonywania przesunięć w realizacji poszczególnych partii dostaw w kolejnych miesiącach w zależności od
zaistniałych potrzeb Zamawiającego).
2. Dostarczany olej musi spełniać wymagania określone w PN - C 96024:2011 oraz następujące parametry:
2.1. wartość opałowa: min. 42 600 kJ/kg;
2.2. temperatura zapłonu: min. 56°C;
2.3. gęstość w temp. 15°C: max. 860 kg/m3;
2.4. zawartość siarki % (m/m): max. 0,2%;
2.5. temperatura krzepnięcia: nie wyższa niż minus 20°C;
3. W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w czasie nie
dłuższym niż 20 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

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
Początek: 01/01/2020
Koniec: 30/06/2020

https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot
https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot
https://platformazakupowa.pl/pn/32_blot


3 / 5

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia
10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2019.755).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawach oleju opałowego świadczoną na rzecz jednego Odbiorcy, o
wartości brutto nie mniejszej niż 300 000 zł, potwierdzoną dowodami, że została wykonana należycie.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje taborem samochodowym
(cysterny samochodowe – min. 1 szt.) zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2019.58
ze zm.) i ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych (Dz.U.2019.382 ze zm.) wyposażonymi w końcówki
wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być
specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia
wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze
referencyjnej +15oC (powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 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
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-267748

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego Gucin 58a, 98-113 Buczek, budynek nr 222, sala 4-5

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267748-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019


