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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6499-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Paliwa
2022/S 005-006499

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Agencja Wywiadu
Adres pocztowy: ul. Miłobędzka 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-634
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Śliwczak
E-mail: zp@aw.gov.pl 
Tel.:  +48 226405088
Faks:  +48 226405595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.aw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.aw.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

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

II.1.1) Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych oraz usługi mycia pojazdów służbowych AW.
Numer referencyjny: ZP/32/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej, oleju 
napędowego) zgodnych z:
• wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680, z późn. zm.), Polskimi Normami PN-EN ISO 4259-1:2018-01, 
PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06,
• aprobatami europejskimi,
• świadectwem jakości,
produktów pozapaliwowych (m.in. olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, żarówek, kosmetyków 
samochodowych), usługi mycia pojazdów służbowych oraz, w przypadku istnienia takiej możliwości u danego 
Wykonawcy, ładowania energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw, przy 
pomocy kart paliwowych.
2. Wymagana przez Zamawiającego ilość kart paliwowych: 230 szt. - numerowane, zabezpieczone kodem PIN.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 196 867.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09134100 Olej napędowy
09211100 Oleje silnikowe
09310000 Elektryczność
39831500 Samochodowe środki czyszczące
50112300 Mycie samochodów i podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewidywane ilości paliw i usług mycia pojazdów, jakie Zamawiający zamierza zakupić w trakcie 
obowiązywania umowy:
- benzyna bezołowiowa - Pb 95 - 256 949 litrów,
- olej napędowy - 209 197 litrów,
- energia do pojazdów elektrycznych - 5025 kWh,
- mycie pojazdów na myjni automatycznej - 650 razy.
Podane wartości mają charakter szacunkowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego co do wielkości 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Opust od cen za paliwa płynne / Waga: 98
Kryterium kosztu - Nazwa: Opust od cen za mycie pojazdów / Waga: 2

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 IV: Procedura
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-612976

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych oraz usługi mycia pojazdów służbowych AW.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 196 867.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, 
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 – ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca składa wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy ofert składanych 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 
1 SWZ.
2. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający będzie żądał przedłożenia podmiotowych środków 
dowodowych wymienionych w rozdziale IX SWZ, w tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp (JEDZ) wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej, 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
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skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17A
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2022
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