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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl

Warszawa: Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego
(LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości
paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw -3 części zamówienia
Numer ogłoszenia: 181227 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5560129, faks 22 8270843.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług badania próbek gazu
skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw -3 części
zamówienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie usług badania
próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji
Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.). (3 części zamówienia) Rejon północ - Szacunkowa
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minimalna ilość próbek 66, Szacunkowa maksymalna ilość próbek- 166, Rejon południe - Szacunkowa
minimalna ilość próbek 87, Szacunkowa maksymalna ilość próbek- 218, Rejon centrum - Szacunkowa
minimalna ilość próbek 49, Szacunkowa maksymalna ilość próbek- 122 Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Części II SIWZ.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie przedmiotowym określonym w części II SIWZ.
Zamówienia uzupełniające nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego w
stosunku do wartości każdej części odrębnie, a ich przedmiotem mogą być usługi zgodne z
określonymi w SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 60.10.00.00-9, 90.53.30.00-2,
90.91.31.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać akredytowane laboratorium, niezależne od przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub
wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację na zasadach określonych w
przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa (art. 2 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
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POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium (Wykonawcy) wraz z zakresem akredytacji wskazujący, iż
Wykonawca jest akredytowanym laboratorium, które uzyskało akredytację na zasadach określonych w
przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa. 2.Oświadczenie, iż
laboratorium jest akredytowane i niezależne od przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Ilość zbadanych próbek - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: 1) zmian
pozwalających na dostosowanie zapisów umownych do aktualnych na dzień zlecenia badania próbek
gazu skroplonego aktów prawnych; 2) zmian wynikających ze zmian przekształceń podmiotowych jednej
ze Stron umowy; 3) zmian w zakresie podzlecania przez Wykonawcę badań poszczególnych
parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie; zlecenie badań parametru, który zgodnie z ofertą
Wykonawca miał wykonywać we własnym zakresie może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia
zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak awaria urządzeń, zmiana
zakresu akredytacji, a jednocześnie zachowane będą postanowienia § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 pkt 1 i 2
umowy oraz cena badania nie ulegnie zwiększeniu; 4) zmian w zakresie wyboru Podwykonawcy, na
wykonywanie badań poszczególnych parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym
zmiana ta może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy oraz cena badania nie ulegnie zwiększeniu; 5) zmian w zakresie terminu
obowiązywania umowy określonego w pkt 4 Części I SIWZ, w przypadku jeśli w tym terminie nie
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zostanie wykorzystane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Istotnych
postanowień umowy; 6) stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i
obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia.
Określenie sposobu zmian 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do
wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez
Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to
każda ze Stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. 2. Zmiany
będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na
zmianę przez obie Strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uokik.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, 00 - 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00 - 950 Warszawa, pl.
Powstańców Warszawy 1,Kancelaria pokój nr 1.6 (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.).- rejon północ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa minimalna ilość
próbek - 66, maksymalna ilość próbek - 166.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 60.10.00.00-9, 90.53.30.00-2,
90.91.31.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Ilość zbadanych próbek - 3
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.)- rejon
południe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa minimalna ilość
próbek - 87, maksymalna ilość próbek - 218.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 60.10.00.00-9, 90.53.30.00-2,
90.91.31.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Ilośc zbadanych próbek - 3
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.)- rejon
centrum.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa minimalna ilość
próbek - 49, Szacunkowa maksymalna ilość próbek - 122.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 60.10.00.00-9, 90.53.30.00-2,
90.91.31.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Ilość zbadanych próbek - 3
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