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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628845-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Olej opałowy
2020/S 251-628845

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Zderski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. 
Jana Bażyńskiego 8, pokój 113, I piętro
E-mail: zzz@ug.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ug.edu.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://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu 
Gdańskiego
Numer referencyjny: J711.291.1.143.2020.ZZ

II.1.2) Główny kod CPV
09135100 Olej opałowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów 
grzewczych w ilości 84.000 litrów, zwanego dalej „paliwem”.
Zamawiający informuje, że określona powyżej ilość paliwa jest ilością przewidywaną (szacunkową) nie 
wiążącą dla Zamawiającego i może ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista 
ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe – oleje 
opałowe) dla gatunku L-1.
Minimalne parametry paliwa zgodne z Załącznikiem nr 1A do SIWZ.
Dostarczona ilość paliwa winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartych 

na litrach w temperaturze referencyjnej 15oC.
Paliwo będzie dostarczane cysternami Wykonawcy i na jego koszt.
Ciąg dalszy opisu zgodnie z rozdziałem III pkt 8,9,10,11,12,13 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1) Stacja Morska Hel - ul. Wiejska 20, 84-150 Hel
2) Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Leźnie - Leźno 45, 80-298 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 (olej opałowy).
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów 
grzewczych w ilości 84.000 litrów, zwanego dalej „paliwem”.
3. Zamawiający informuje, że określona powyżej ilość paliwa jest ilością przewidywaną (szacunkową) nie 
wiążącą dla Zamawiającego i może ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista 
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ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe – oleje 
opałowe) dla gatunku L-1.
5. Minimalne parametry paliwa:

1) gęstość w temperaturze referencyjnej 15 o C nie może być wyższa niż 860 kg/m3,
2) wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 o C,

4) lepkość kinematyczna przy 20 o C max. 6,00 mm2/s,
5) zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1 %,
6) zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,
7) zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,
8) temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 o C,
9) barwa czerwona.
6. Dostarczona ilość paliwa winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw 

opartych na litrach w temperaturze referencyjnej 15oC.
7. Paliwo będzie dostarczane cysternami Wykonawcy i na jego koszt.
8. Cena transportu ma być wliczona w cenę paliwa.
9. Wysokość ceny 1 litra paliwa będzie uzależniona od aktualnego poziomu cen producenta paliwa
I każdorazowo ustalana zgodnie z § 3 ust. 6 umowy
10. Dostawa paliwa będzie realizowana sukcesywnie (partiami) - na podstawie zamówienia składanego pocztą 
elektroniczną przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
11. Wykonawca dostarczy paliwo w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego, w godzinach 8.00 - 15.00.
12. Adresy dostawy paliwa oraz szacunkowe dostawy:
1) Stacja Morska Hel - ul. Wiejska 20, Hel 84-150, administracja budynku, średnio 6 dostaw po około 8.000 
litrów (w okresie letnim jedna dostawa),
2) Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Leźnie - Leźno 45, 80-298 Gdańsk, administracja budynku– średnio 6 
dostaw po około 6.000 litrów (w okresie letnim jedna dostawa).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa 
opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 30 % wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy 
nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie 
rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia brutto. Skorzystanie z 
prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Upust cenowy (%) od ceny 1 litra oleju opałowego netto / Waga: 32 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy zamówienia częściowego (partii) / Waga: 8 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wyczerpania ilości paliwa określonego w pkt 2 Rozdziału III lub wyczerpania wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto
W przypadku wyczerpania wartości zamówienia brutto lub ilości paliwa postępowanie będzie wznowione.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa 
opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 30 % wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy 
nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie 
rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia brutto. Skorzystanie z 
prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
wyczerpania ilości paliwa określonego w pkt 2 Rozdziału III lub wyczerpania wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy w zależności, od tego który wariant nastąpi pierwszy.
Termin dostawy zamówienia częściowego (partii) nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

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:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki lub promesę koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki potwierdzającą 
ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną: - nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną: - nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia i wymagań Zamawiającego - zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
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najmniej jednej dostawy, polegającej na dostarczeniu oleju opalowego do celów grzewczych o wartości nie 
mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykazanie się co najmniej 1 dostawą oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia i wymagań Zamawiającego - zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

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: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godz. 12:30, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego 
80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 113.I piętro.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Zbigniew Zderski - przewodniczący
2. Barbara Wróblewska - sekretarz
3. Daniel Zaremba - członek.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Procedura składania otwarcia ofert opisana jest w rozdziale XII SIWZ

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:
Po wyczerpaniu wartości brutto umowy lub ilości paliwa 12 - miesięcy od podpisania umowy lub wydłużeniu o 6 
miesięcy obowiązywania umowy na podstawie paragrafu 10 ust. 1 pkt 3 b) umowy
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać 
będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych – rozdział III SIWZ.
6. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.
7. Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej 
określonej w dyrektywie.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej 
Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.
12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych 
z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: zgodnie z rozdziałem XX pkt 13 SIWZ
13. Tryb udzielenia zamówienia zgodnie z rozdziałem II SIWZ.
14. Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem V SIWZ.
15. Podstawy wykluczenia zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.
16. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.
17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.
18. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX SIWZ.
19. Sposób przygotowania i złożenia ofert zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.
20. Opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.
21. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania zgodnie z rozdziałem XV SIWZ.
22. Postanowienia związane z podpisaniem umowy zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ.
23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ.
25. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 
179 - 198). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
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