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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574154-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
2022/S 202-574154

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów, przymusowa restrukturyzacja

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

II.1.1) Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych
Numer referencyjny: DAZ/ZP/14/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przez Zamawiającego paliw płynnych do samochodów 
służbowych (osobowych) Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia i odkurzania samochodów 
oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium 
Polski. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w formie bezgotówkowej, na podstawie kart 
paliwowych wystawionych przez Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

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
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
39831500 Samochodowe środki czyszczące
50112300 Mycie samochodów i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: terytorium Polski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przez Zamawiającego paliw płynnych do samochodów 
służbowych (osobowych) Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia i odkurzania samochodów 
oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium 
Polski. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w formie bezgotówkowej, na podstawie kart 
paliwowych wystawionych przez Wykonawcę.
Zamawiający, w czasie trwania umowy (48 miesięcy), w ramach limitu środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, przewiduje dokonywać: 1) zakupu paliw płynnych do 
samochodów służbowych (osobowych), tj.: benzyny bezołowiowej Pb 95 (ok 63 000 litrów), benzyny 
bezołowiowej Pb 98 (ok 23 000 litrów), oleju napędowego (ok 9 000 litrów); Podane ilości paliw mają charakter 
orientacyjny, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz 
przewidywanego wzrostu zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega, 
że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego 
mniejszej lub większej ilości paliwa; 2) zakupu produktów pozapaliwowych takich jak: oleje silnikowe, płyny 
eksploatacyjne, żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe, itp.; 3) zakupu usług mycia 
i odkurzania samochodów osobowych; 4) uiszczania opłat za przejazdy samochodami osobowymi płatnymi 
odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski, w tym w punktach poboru opłat.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Okres w miesiącach: 48
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
Realizacja przedmiotu zamówienia przez okres 48 miesięcy w ramach limitu środków przeznaczonych na 
sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 zakazuje się wykonywania 
zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega 
się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia.

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 wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu - w zakresie 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw na terytorium 
Polski, tj. posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze 
zm).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w pkt 8 SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu - w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 
przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie 
wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 (dwa) zamówienia 
(odrębne umowy), których przedmiotem jest bezgotówkowa sprzedaż (za pomocą kart paliwowych) paliw 
płynnych do samochodów nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł 
brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde;
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje siecią stacji paliw do 
bezgotówkowego zakupu paliw płynnych do samochodów oraz produktów pozapaliwowych do samochodów 
(m.in. oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe), 
posiadającą co najmniej 1.000 stacji paliw zlokalizowanych na terytorium Polski, obsługiwanych przez personel, 
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lecz bez konieczności posiadania wyznaczonej osoby do obsługi klienta w zakresie tankowania paliwa, 
czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, przy czym w granicach administracyjnych każdego miasta 
wojewódzkiego zlokalizowanych będzie co najmniej 5 stacji paliw, a na terenie m.st. Warszawy co najmniej 50 
stacji paliw spełniających ww. kryteria.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w pkt 8 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy, na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie i na zasadach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do 
SWZ.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2022
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: 10/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą funkcjonalności miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). W przypadku 
awarii miniPortalu lub ePUAP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 835, dalej „Ustawa”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; b) wykonawcę, 
którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; c) 
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
4. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ) należy złożyć pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy przy 
użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/).
5. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 
zł. Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium zawiera pkt 9 SWZ.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
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