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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285898-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Olej napędowy
2020/S 118-285898

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +48 226671706
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zus.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://epuap.gov.pl/wps/myportal/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpieczenia społecznego

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych
Numer referencyjny: TZ/271/02/20

II.1.2) Główny kod CPV
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09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego 
ON (dalej „paliwa”) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w planowanej ilości ogółem 2 867 850,00 litrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
— część A:
a) 2 056 050,00 litrów oleju napędowego ON,
b) 639 900,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb95,
— część B:
a) 128 700,00 litrów oleju napędowego ON,
b) 43 200,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb95.
Paliwa oferowane w ramach sprzedaży na poszczególnych stacjach powinny odpowiadać polskim normom: dla 
benzyny bezołowiowej PN-EN 228, dla oleju napędowego PN-EN 590. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne pod warunkiem że zaproponowane przez Wykonawcę paliwo będzie posiadało właściwości i 
parametry jakościowe nie gorsze niż te określone w normach PN-EN 590 dla oleju napędowego i PN-EN 228 
dla benzyny bezołowiowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej PB95 oraz oleju napędowego ON dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych
Część nr: A

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
30163100 Karty na zakup paliwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacje paliwowe Wykonawcy na terenie kraju

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego 
ON (dalej „paliwa”) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w planowanej ilości ogółem 2 695 950,00 litrów, w 
tym:
a) 2 056 050,00 litrów oleju napędowego ON, w tym w roku:
• 2020 (4 miesiące) – 228 450,00 litrów,
• 2021 (12 miesięcy) – 685 350,00 litrów,
• 2022 (12 miesięcy) – 685 350,00 litrów,
• 2023 (8 miesięcy) – 456 900,00 litrów;
b) 639 900,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb95, w tym w roku:
• 2020 (4 miesiące) – 71 100,00 litrów,
• 2021 (12 miesięcy) – 213 300,00 litrów,
• 2022 (12 miesięcy) – 213 300,00 litrów,
• 2023 (8 miesięcy) – 142 200,00 litrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany proporcji zamawianych paliw w poszczególnych rodzajach i w 
poszczególnych częściach zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb oraz zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości paliw płynnych będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy. 
Minimalna ilość, jaką Zamawiający zakupi, wynosi 50 % ilości paliw w poszczególnych częściach zamówienia 
(50 % łącznej ilości oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb95).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Upust w % od ceny paliwa w dniu zakupu przez Zamawiającego / Waga: 98 %
Cena - Waga: 2 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
część A – 220 000,00 PLN.
Na kryterium „cena” składa się:
— cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej Pb95 obowiązująca na dzień złożenia oferty – 1 %,
— cena brutto jednego litra oleju napędowego ON obowiązująca na dzień złożenia oferty – 1 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej PB95 oraz oleju napędowego ON dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych
Część nr: B

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
30163100 Karty na zakup paliwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacje paliwowe Wykonawcy na terenie kraju

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa – benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego 
ON (dalej „paliwa”) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w planowanej ilości ogółem 171 900,00 litrów, w tym:
a) 128 700,00 litrów oleju napędowego ON, w tym w roku:
• 2020 (4 miesiące) – 14 300,00 litrów,
• 2021 (12 miesięcy) – 42 900,00 litrów,
• 2022 (12 miesięcy) – 42 900,00 litrów,
• 2023 (8 miesięcy) – 28 600,00 litrów;
b) 43 200,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb95, w tym w roku:
• 2020 (4 miesiące) – 4 800,00 litrów,
• 2021 (12 miesięcy) – 14 400,00 litrów,
• 2022 (12 miesięcy) – 14 400,00 litrów,
• 2023 (8 miesięcy) – 9 600,00 litrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany proporcji zamawianych paliw w poszczególnych rodzajach i w 
poszczególnych częściach zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb oraz zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości paliw płynnych będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy. 
Minimalna ilość, jaką Zamawiający zakupi, wynosi 50 % ilości paliw w poszczególnych częściach zamówienia 
(50 % łącznej ilości oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb95).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Upust w % od ceny paliwa w dniu zakupu przez Zamawiającego / Waga: 98 %
Cena - Waga: 2 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
część B – 14 300,00 PLN.
Na kryterium „cena” składa się:
— cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej Pb95 obowiązująca na dzień złożenia oferty – 1 %,
— cena brutto jednego litra oleju napędowego ON obowiązująca na dzień złożenia oferty – 1 %.

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:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 
określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1435).
2) Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1, Wykonawca składa aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi, określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1435).
3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1 
musi spełniać każdy z Wykonawców który będzie świadczył usługę w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.
1.1. Część A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 300 stacjami paliw 
na terenie Polski (należącymi do sieci stacji Wykonawcy lub operatora stacji paliw, z którym wykonawca 
podpisał stosowną umowę), wyposażonymi w dystrybutory benzyny bezołowiowej Pb 95 i dystrybutory oleju 
napędowego (ON), pracujących w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu, gdzie umożliwi zakup paliwa, z 
użyciem kart, w tym co najmniej na:
a) jednej stacji w miastach wojewódzkich lub w odległości nie większej niż 20 km od nich, według obecnie 
obowiązującego podziału administracyjnego. Za odległość nie większą niż 20 km Zamawiający rozumie 
odległość zgodną z najkrótszym połączeniem drogowym (samochodowym) według aplikacji Google Maps,
b) trzech stacjach w poszczególnych województwach, z wyłączeniem miast wojewódzkich, według obecnie 
obowiązującego podziału administracyjnego,
c) jednej stacji w miastach, w których Zamawiający posiada siedzibę Oddziału lub w odległości nie większej 
niż 20 km od siedzib Oddziałów, z wyłączeniem miast: Biłgoraj, Gorzów Wielkopolski, Jasło, Piła. Za odległość 
nie większą niż 20 km Zamawiający rozumie odległość zgodną z najkrótszym połączeniem drogowym 
(samochodowym) według aplikacji Google Maps.
1.2. Część B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 300 stacjami paliw 
na terenie Polski (należącymi do sieci stacji Wykonawcy lub operatora stacji paliw, z którym Wykonawca 
podpisał stosowną umowę), wyposażonymi w dystrybutory benzyny bezołowiowej Pb 95 i dystrybutory oleju 
napędowego ON, pracujących w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu, gdzie umożliwi zakup paliwa, z 
użyciem kart, w tym co najmniej na jednej stacji w następujących miastach: Biłgoraj, Gorzów Wielkopolski, 
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Jasło, Piła lub w odległości nie większej niż 30 km od siedziby wymienionych Oddziałów Zamawiającego. Za 
odległość nie większą niż 30 km od siedziby wymienionych Oddziałów Zamawiający rozumie odległość zgodną 
z najkrótszym połączeniem drogowym (samochodowym) według aplikacji Google Maps.
1.3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w części A (punkt 1.1.) Wykonawca składa 
wykaz stacji, których wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
1.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w części B (punkt 1.2.) Wykonawca składa 
wykaz stacji, których wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin wykonania zamówienia – zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy, jednak nie 
wcześniej niż od dnia 10 września 2020 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych 
przewidzianych na realizację umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.

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: 23/07/2020
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: 23/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. 
Szamocka 3, 5, POLSKA, skrzydło „C", piętro I, sala narad – pok. 135, o godzinie 13.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się Wykonawcę:
1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy 
Pzp.
2. W stosunku do którego otwarto licytację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z 
§ 5 pkt 4 ww. rozporządzenia.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia.
6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (...) – zgodnie z § 
5 pkt 9 ww. rozporządzenia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (...) – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia.
8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) zgodnie z § 5 pkt 10 ww. 
rozporządzenia.
9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1. SIWZ.
III. Inne dodatkowe informacje
1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl .
2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
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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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020
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