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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459167-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Benzyna bezołowiowa
2019/S 189-459167
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
Tel.: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu należącego do LPR, na stacjach paliw Wykonawcy
w obrocie bezgotówkowym za pomocą flotowych kart elektronicznych
Numer referencyjny: ZP/2/X/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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09132100
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu należącego do LPR,
na stacjach paliw Wykonawcy w obrocie bezgotówkowym za pomocą flotowych kart elektronicznych. Przedmiot
umowy obejmuje również realizowanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart flotowych za
przejazdy płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski dla pojazdów służbowych należących do LPR. Zakup
paliwa dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym, za pomocą kart flotowych, zabezpieczonych kodem
PIN na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna
każdego rodzaju oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 lub 98 znajdujących się
w ofercie na stacji paliwowej Wykonawcy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu należącego do
LPR, na stacjach paliw Wykonawcy w obrocie bezgotówkowym za pomocą flotowych kart elektronicznych.
Przedmiot umowy obejmuje również realizowanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart flotowych
za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski dla pojazdów służbowych należących do LPR.
Zakup paliwa dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym, za pomocą kart flotowych, zabezpieczonych
kodem PIN na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
kupna każdego rodzaju oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 lub 98
znajdujących się w ofercie na stacji paliwowej Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi
wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo
energetyczne.
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji
Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada stacje paliw na terenie całej Polski
w ilości nie mniejszej niż trzysta (300), na których będzie możliwość zakupu paliw płynnych w obrocie
bezgotówkowym za pomocą flotowych kart elektronicznych.
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wykazu stacji paliw na terenie całej Polski, w ilości nie mniejszej
niż trzysta (300), na których będzie możliwość zakupu paliw płynnych w obrocie bezgotówkowym za pomocą
flotowych kart elektronicznych, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca winien podać w wykazie nazwy i adresy stacji, z podziałem na województwa.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (IPU) stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w zakresie określonym w paragrafie 7 IPU.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2019
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Czas lokalny: 12:30
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: 02/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój 111, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Karolina Biela

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 4.11.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 15 000,00 PLN.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2
SIWZ:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 4) SIWZ (wzór oświadczenia - załącznik
nr 4 do SIWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 11) SIWZ (wzór oświadczenia Załącznik nr 5 do SIWZ).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019
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