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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325434-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Paliwa
2021/S 123-325434

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Transportowy Dozór Techniczny
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP 14/2021
Adres pocztowy: ul. Puławska 125
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-707
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kolanko
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl 
Tel.:  +48 728333011
Adresy internetowe:
Główny adres: http://tdt.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.tdt.gov.pl/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tdt.gov.pl/zamowienia-publiczne/
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dozór techniczny w zakresie transportu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliw
Numer referencyjny: ZP 14/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej rozliczany w 
systemie bezgotówkowym do samochodów Transportowego Dozoru Technicznego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na stacjach paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej rozliczany w 
systemie bezgotówkowym do samochodów Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „TDT”, na 
stacjach paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności w miejscach, w których zamawiający 
posiada Oddziały Terenowe TDT i Zespoły Inspektorów TDT, tj.: Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin, Łódź, Białystok, Kielce, Rzeszów, Bydgoszcz, Olsztyn, Stalowa Wola. 
Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy zakupi ok. 160 500 litrów oleju napędowego i 230 
000 litrów benzyny bezołowiowej. Podana ilość paliw jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny 
ofertowej. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej będzie odbywał się bezgotówkowo, na podstawie 
kart identyfikacyjnych (dalej „kart paliwowych”), nie więcej niż 230 sztuk wydanych i dostarczonych bezpłatnie.

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: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
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.2.13) 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
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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. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót 
paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w 
zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716) lub dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z 
wykonawców, musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej– 
wówczas zamówienie musi być realizowane przez tego wykonawcę, który wykazał się spełnieniem tego 
warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego 
wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda aktualnej koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi, określonej w ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 
2021 r., poz. 716 ze zm.) lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2. Środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 6 do SWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego 
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 3 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
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reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w dokumentach 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 26/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty, 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Sposób 
złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika (https://miniportal.uzp.gov.pl/
Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).
2. Zamawiający zastosuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie z wykorzystaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust., 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane jest wraz z ofertą na formularzu 
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEZD).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021
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