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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
Warszawa
02 – 056
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
Tel.:  +48 224445714
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Faks:  +48 224445415
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
Warszawa
02-056
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nik.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób
prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
mailto:nik_zp@nik.gov.pl
www.nik.gov.pl
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Bezgotówkowy zakup paliw i produktów pozapaliwowych do samochodów służbowych NIK przy pomocy kart
paliwowych
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.014.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09132100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw (benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej
98, oleju napędowego) oraz produktów pozapaliwowych (olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, myjni
samochodowej oraz kosmetyków samochodowych), do samochodów służbowych Zamawiającego przy pomocy
kart paliwowych.

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
09134100
09211100
39831500
50112300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie będzie realizowane na ternie całego kraju.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw (benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej
98, oleju napędowego) zgodnych z:
- wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680), Polskich Normach PN-EN ISO 4259:2009, EN
590:2009 + A1:2010, EN 228:2008,
- Aprobatami Europejskimi,
- Świadectwem jakości
oraz produktów pozapaliwowych (olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, myjni samochodowej oraz
kosmetyków samochodowych), do samochodów służbowych NIK przy pomocy kart paliwowych.
2. Przewidywane ilości paliw, jakie Zamawiający zamierza zakupić w trakcie obowiązywania umowy:
- benzyna bezołowiowa 95 − 247.830 litrów,
- benzyna bezołowiowa 98 − 110.770 litrów
- olej napędowy − 28.770 litrów
Podane ilości nie stanowią deklaracji Zamawiającego co do wysokości zakupów.
3. Przewidywana przez Zamawiającego ilość kart paliwowych: 61 kart przypisanych do samochodów oraz 2
karty na okaziciela.
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4. Karty muszą umożliwiać zakup benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej 98, oleju napędowego,
produktów pozapaliwowych (olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, myjni samochodowej oraz
kosmetyków samochodowych).
5. Karty muszą rejestrować datę i miejsce transakcji, ilość i wartość zakupionych towarów oraz numer
rejestracyjny pojazdu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium wysokości upustu / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium ceny ofertowej / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/07/2018
Koniec: 11/07/2021
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:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi na terenie
Rzeczpospolitej Polski (dalej: RP).
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi na terenie RP.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zapewni korzystanie z kart paliwowych na minimum 112
stacjach paliw na terenie RP, w tym na min. 7 stacjach paliw na terenie każdego województwa, w tym na min. 3
stacjach paliw w każdym mieście wojewódzkim.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu: wykaz
stacji benzynowych potwierdzający spełnianie ww. warunku.
3. W przypadku udostępniania zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zarówno
Wykonawca, jak i podmiot udostępniający zasoby muszą spełniać warunek dotyczą uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej (muszą być uprawnieni do obrotu paliwami ciekłymi na terenie RP).
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Udostepnienie zasobów w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej nie jest
możliwe.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do
podpisania umowy uwzględniającej istotne postanowienia umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
Istotne postanowienia umowy mogą stanowić załącznik do 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: 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: 08/05/2018
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: 08/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. nr 17.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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:
kwiecień 2021 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca musi dołączyć do
oferty:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym
dalej „JEDZ”.
Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (ESPD).
Instrukcję przygotowania JEDZ zawiera SIWZ
2.1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
2.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, każdego z tych podmiotów odrębnie (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ).
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
3.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
– informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– oświadczenia wykonawcy 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 - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
– oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
– odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3.2 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt III.1.1 2. i III.1.3 2.
ogłoszenia.
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Informacje o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne znajdują się w SIWZ.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 49.000
zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 kwot
określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2018


