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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197704-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza
2016/S 111-197704
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Osoba do kontaktów: Anna Popławska
01-934 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222299931
E-mail: centrala@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lpr.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego – 9
zadań.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego typu JET A-1, połączony z wydaniem do statków
powietrznych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań:
Zadanie nr 1: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Warszawa-Okęcie. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 510 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 850.
Zadanie nr 2: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Poznań-Ławica. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 45 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 110.
Zadanie nr 3: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Kraków-Balice. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 42 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 110.
Zadanie nr 4: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Katowice-Pyrzowice. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 42 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 110.
Zadanie nr 5: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Gdańsk-Rębiechowo. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie
3

trwania umowy wynosi: ilość paliwa 64 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L:
130.
Zadanie nr 6: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Łódz-Lublinek. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 20 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 60.
Zadanie nr 7: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Szczecin-Goleniów. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 30 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 80.
Zadanie nr 8: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie
3

trwania umowy wynosi: ilość paliwa 92 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L:
310.
Zadanie nr 9: Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 połączony z wydaniem do statków powietrznych
Zamawiającego na terenie Lotniska Warszawa-Babice. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania
3

umowy wynosi: ilość paliwa 10 m . Szacunkowa liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1 000 L: 30.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
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II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
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1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

4/9

Część nr: 6
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09131000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert w wysokości:
Na zadanie nr 1: 25 000 PLN
Na zadanie nr 2: 2 500 PLN
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Na zadanie nr 3: 2 500 PLN
Na zadanie nr 4: 2 500 PLN
Na zadanie nr 5: 3 500 PLN
Na zadanie nr 6: 1 000 PLN
Na zadanie nr 7: 2 000 PLN
Na zadanie nr 8: 5 000 PLN
Na zadanie nr 9: 500 PLN
Wymagania dotyczące wadium zawarte są w par. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą według zasad opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem.

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – posiadający koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami
lotniczymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo
energetyczne z 10.4.1997,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) wobec, których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi okoliczność opisana w art. 24 ust. 2a ustawy uPzp.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp,
Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 4 do SIWZ);
2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami lotniczymi wydanej przez Urząd
Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z 10.4.1997.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
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zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Uwaga
Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie zasobami
tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się
do udostępnienia Wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia,
jak i formę pisemną oraz, dla swej ważności, musi także zostać złożone przez osobę uprawnioną, osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Mając na uwadze powyższe,
w przypadku złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia
dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu
trzeciego (dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentacji).
Ze złożonego dokumentu winien wynikać:
— zakres zobowiązania podmiotu trzeciego;
— rodzaj i zakres udostępnianych zasobów;
— sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim;
— okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ);
2) 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 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 uPzp,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. W przypadku składania Oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231) dalej zwanym:
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów.
8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
9. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w ust. 6:
1) pkt 2)- 4) i pkt 6)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) pkt 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 uPzp). W
takim przypadku oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 2)-7) składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie, dokumenty wskazane w ust. 6 pkt 1) oraz w ust. 1 wspólne lub przez każdy z
podmiotów występujących wspólnie.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23
uPzp), oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja
ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych art.
24 ust. 1 uPzp będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia
oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
13. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Oświadczenie wymienione w ust. 3 pkt 1) powinno być złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty
powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej
ze stron opatrzonej zapisem „za zgodność z oryginałem”) przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach
których wykonawca polega na zasadach określonych w ust. 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
te podmioty.
15. Zamawiający zaakceptuje oświadczenie własne Wykonawcy złożone w postaci jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L
3/16).
16. W przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
17. W przypadku, gdy Wykonawca powoła się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
18. W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na dokumenty podmiotowe, o których mowa ust. 3, 5, 6, 8, 9 i 10
będące w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
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IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/2/VI/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.7.2016 - 12:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.7.2016 - 13:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2016
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