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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391
Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl
e-mail:// dzp@lpr.com.pl, sekretariat@lpr.com.pl
2. Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1535.
§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość
zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp tj. równowartości kwoty 139 000,00 EURO.
§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach
paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych w Filiach / Oddziałach
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanych „bazami LPR”, zlokalizowanych w: Sanoku,
Suwałkach, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu i w Kielcach, wraz
z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody oraz
przygotowaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zadanie nr 1 – dostawę oraz montaż filtrów separatorów wody (duplex) w agregatach
paliwowych typu ATS200, zlokalizowanym w bazach LPR w: Sanoku, Suwałkach, Szczecinie,
Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu
filtrów separatorów wody oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej,
2) Zadanie nr 2 – dostawę oraz montaż filtrów separatorów wody (duplex) w agregatach
paliwowych typu XVS1100, zlokalizowanych w bazach LPR w Kielcach i we Wrocławiu, wraz
z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody oraz
przygotowaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42913400-3 Filtry paliwa
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
4. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane
wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu
oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych
oczekiwanych materiałów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach
technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu
wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym,
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych,
patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż
określone w SIWZ. Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do
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dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone
przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie
dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny
oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp,
należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza
w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ.
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu
do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać
w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
§4
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na
2 Zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych typu ATS200
wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody
Zadanie nr 2 – Dostawa i montażem filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych typu XVS1100
wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część
zamówienia.
§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
uPzp.
§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§7
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców
2. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot
zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
§8
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia 2020 r.
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§9
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca,
który posiada doświadczenie w wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. w okresie ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej:
 1 (jedną) dostawę filtrów paliwa wraz z ich montażem w agregacie/tach
(dystrybutorze/ach) paliwa lotniczego;
lub
 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie stacji paliw przeznaczonej dla paliw
lotniczych;
lub
 1 (jedną) usługę/dostawę polegającą na zaprojektowaniu oraz wykonaniu agregatu/ów
(dystrybutora/ów) paliwa lotniczego.
Zamawiający przez dostawę lub usługę rozumie jedną zrealizowaną umowę. W przypadku
realizowania przez Wykonawcę umów niezakończonych przed terminem składania ofert, dostawa
lub usługa musi obejmować swoim zakresem wymóg Zamawiającego.
W razie wątpliwości pojęcia użyte powyżej są zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1065).
W związku z art. 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym, w sytuacji gdy któryś z warunków, o których mowa w § 9 ust. 1
pkt 3) będzie w całości spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez
„inny podmiot”, „podmiot” ten musi być wykonawcą całej części zamówienia (100%). Jeżeli
warunek będzie spełniany częściowo przez Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum oraz
częściowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta część zamówienia będzie musiała być
wykonana proporcjonalnie do zakresu spełniania tego warunku przez poszczególne podmioty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niedopuszczalne jest sumowanie doświadczenia
podmiotów w zakresie zrealizowanych robót budowlanych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
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1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn.
zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) - c) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) - c), jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),
b) w ust. 2 pkt 4),
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4.

5.
6.
7.

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) – 9), może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

§ 10
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzór Oświadczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ)
2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane
na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzór Oświadczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ),
oraz
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2),
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp.
3. 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. 1.
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1) wykaz dostaw/usług/robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których te dostawy/ usługi/ roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy/ usługi/ roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy/ usługi/ roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty (wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a
uPzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu
(np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków udziału w postępowaniu musi samodzielnie spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenia, o których mowa w § 10 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w § 10, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii
dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem” lub jeżeli dokumenty składane są
w formie elektronicznej poprzez opatrzenie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
10.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza w
niniejszym postępowaniu formę elektroniczną.
11.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej lub
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (bez wezwania) oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
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12.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
13.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320, z późn. zm.).
§ 11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), lub przy użyciu formularzy do komunikacji
udostępnionych przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dostępnych na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portalz, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oferty wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową, o której mowa w art. 91 ust. 5
uPzp) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie danych pdf, doc, docx, jpg.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zaleca się sprawdzenie poprawności podpisu poprzez
program open-source „proCertum SmartSign” z aktualnymi certyfikatami. W przypadku oświadczeń
i dokumentów składanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
obowiązuje forma pisemna lub postać dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 830,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych – Artur Lisowski.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać numer
postępowania i tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie
złożoną temu Wykonawcy.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
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§ 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 16.09.2020 r. do godz. 1230
w wysokości:
Zadanie nr 1 - 2 000,00 zł,
Zadanie nr 2 – 1 000 zł,
2. Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, płatne na konto 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A.,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed
upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej
w sposób określony w § 11 SIWZ przed upływem terminu określonego w ust. 1 SIWZ.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).
5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia
niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30
dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.
6) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
§ 13
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ);
2) oświadczenia, o których mowa w §10 ust. 1 SIWZ;
3) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę;
oraz
4) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w szczególności wskazanie:
oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
jego umocowania. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony
notarialnie. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika;
5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa −
w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie −
określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma obowiązek złożyć
wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły
pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa.
Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika.
Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem
§ 4 SIWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej na
papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, czytelną
techniką oraz dopuszcza się formę elektroniczną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ:
7. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron
składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać czystych stron.
8. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej w ust. 12.
9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez
Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.
10.Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
11.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym
przez Zamawiającego.
12.Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny być umieszczone
w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.
Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części
oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp..
13.Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:
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Oferta przetargowa:
„Dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych
do tankowania statków powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego
montażu filtrów separatorów wody”
Nr postępowania: ZP/6/IX/2020
Nie otwierać przed terminem: 16.09.2020 r. godz. 1300
oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk
pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego
postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem określonym w § 15 ust. 4 SIWZ.
14.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę.
Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według zasad
przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną
dołączone do oferty.
15.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie będą
otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom na ich
wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
16. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci dokumentu elektronicznego musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
19. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
20. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
21. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych pdf, doc, docx, jpg i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zaleca się sprawdzenie poprawności podpisu
poprzez program open-source „proCertum SmartSign” z aktualnymi certyfikatami.
22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, z późn.
zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym opisaniem „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).
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23. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w § 10 SIWZ w oryginale w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).
24. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
25. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
26. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego lub/i tytułem postępowania
lub/i numerem ogłoszenia BZP lub/i ID postępowania.
27. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w postępowaniu adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1320, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).
28. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 10 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
29. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
30. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, sekretariat pokój
nr 100 (I piętro).
Termin składania ofert upływa 16.09.2020 r. o godzinie 1230.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 111.
Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby
Zamawiającego w dniu 16.09.2020 r. o godz. 1300.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda firmy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
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w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.lpr.com.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.
poz. 178 z późn. zm.).
Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) musi być
całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne
środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór
jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 17
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
§ 18
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kryterium
Cena brutto oferty
Gwarancja
Termin wykonania Etapu 1 danej bazy LPR
Termin wykonania Etapu 2 danej bazy LPR
Razem

Ranga
60
20
10
10
100
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2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z kryteriami:
1) W kryterium nr 1 – maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto,
natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z arytmetycznych przeliczeń, zgodnie
z poniższym wzorem:

C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga

2) W kryterium nr 2 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający
przyzna punkty za deklarację wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (na
dokumentację powykonawczą, wykonane prace, użyte materiały i urządzenia), wg
następujących zasad:
 udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2
danej bazy LPR – 0 punktów;
 udzielenie gwarancji na okres 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2
danej bazy LPR – 10 punktów;
 udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2
danej bazy LPR – 20 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym.
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej
udzielenia gwarancji na wskazany okres Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym
kryterium.
3) W kryterium nr 3 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający
przyzna punkty za deklarację wykonania Etapu 1 danej bazy LPR, w terminie:
 do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 0 punktów;
 do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 5 punktów;
 do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 10 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym.
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.
4) W kryterium nr 4 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający
przyzna punkty za deklarację wykonania czynności w zakresie dostawy i montażu nowych
filtrów separatorów wody (w układzie duplex) w agregatach paliwowych zlokalizowanych w
bazach LPR, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w
terminie:
 do 4 dni roboczych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 0 punktów;
 do 3 dni roboczych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 5 punktów;
 do 2 dni roboczych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 10 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym.
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.
3. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium
wynosi 100 pkt.
5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.
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§ 19
INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§ 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:
1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców;
3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ.
2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
(chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).
§ 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wartości brutto Umowy, w jednej lub
kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto: 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001
w banku BGK S.A.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3) gwarancjach bankowych.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa
i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla
banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres
wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.
3. Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach
określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej
skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu
odpowiednia kwota powinna zostać przelana na konto Zamawiającego – wskazane w ust. 1 pkt
1) wraz z podaniem nr postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku Zamawiającego.
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5. Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 100.
§ 22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w Załączniku
nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 23
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.

§ 24
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
1. Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamieścił Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z treścią Klauzuli oraz złożenie odpowiedniego
oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 25
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2;
Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału – Załącznik nr 4;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 5;
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6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6;
7. Wzór wykazu robót budowlanych/dostaw – Załącznik nr 7;
8. Klucz publiczny – Załącznik nr 8.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
.................................., dnia ...............................
I.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
………………………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...
tel. .............................................................
e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)1:
Pełnomocnik Konsorcjum: ……………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) .............................................................
tel. .............................................................
e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
Uczestnik Konsorcjum:……………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP .......................................................................... REGON .......................................
Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...
tel. .............................................................
1

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika
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e-mail ................................................... www .................................................. (jeżeli posiada)
województwo ................................................... powiat ...............................................................
2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………
nazwa
………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu:

..............................................................................

adres poczty elektronicznej:

…………………………………..………………

II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawa i montaż filtrów separatorów wody
w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych, wraz
z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody” (nr postępowania
ZP/6/IX/2020), my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne i:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) za:
1)

Zadanie 1:
cenę całkowitą brutto* …………………….…. PLN, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Przedmiot wyceny

Typ agregatu
paliwowego

Cena netto
(zł)

Cena brutto
(zł)

Stawka
podatku VAT
(%)

Etap 1 (określony w § 2 ust. 1 pkt 1) IPU)
Etap 2 (określony w § 2 ust. 1 pkt 2) IPU)
Filia w Sanoku

ATS 200

Filia w Suwałkach

ATS 200

Oddział w Szczecinie

ATS 200

Filia w Poznaniu

ATS 200

Filia w Zielonej Górze

ATS 200

Filia w Łodzi

ATS 200
RAZEM

* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty
podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie
stosowne oświadczenie zawarte w pkt 7 poniżej.
Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest ceną netto (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce).
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Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia (na dokumentację powykonawczą, wykonane
prace, użyte materiały i urządzenia), udzielamy gwarancji na okres*:
 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 0 punktów;
 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 10 punktów;
 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 20 punktów.
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Gwarancja”. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela
gwarancji na okres minimalny wymagany przez Zamawiającego, a w kryterium oceny ofert
„Gwarancja” oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

Oświadczamy, że wykonamy Etap 1 danej bazy LPR w terminie*:
 do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 0 punktów;
 do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 5 punktów;
 do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 10 punktów;
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 1”.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca wykona Etap 1 w terminie wymaganym przez Zamawiającego, a w kryterium oceny
ofert „Termin wykonania Etapu 1” oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

Oświadczamy, że wykonamy dostawę i montaż nowych filtrów separatorów wody
(w układzie duplex) w agregatach paliwowych zlokalizowanych w bazach LPR, zgodnie
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną danej bazy LPR
w terminie:
 do 4 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 0 punktów;
 do 3 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 5 punktów;
 do 2 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 10 punktów;
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 2 danej
bazy LPR”. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca wykona Etap 2 w terminie wymaganym przez Zamawiającego,
a w kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 2 danej bazy LPR” oferta Wykonawcy
otrzyma 0 punktów.
2) Zadanie 2:
cenę całkowitą brutto* …………………….…. PLN, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Przedmiot wyceny

Typ agregatu
paliwowego

Etap 1 (określony w § 2 ust. 1 pkt 1) IPU)
Etap 2 (określony w § 2 ust. 1 pkt 2) IPU)
Filia we Wrocławiu

XVS 1100

Filia w Kielcach

XVS 1100

Cena netto
(zł)

Cena brutto
(zł)

Stawka
podatku VAT
(%)
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RAZEM
* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty
podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie
stosowne oświadczenie zawarte w pkt 7 poniżej.
Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest ceną netto (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce).

Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia (na dokumentację powykonawczą, wykonane
prace, użyte materiały i urządzenia), udzielamy gwarancji na okres*:
 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 0 punktów;
 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 10 punktów;
 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR – 20 punktów.
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Gwarancja”. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela
gwarancji na okres minimalny wymagany przez Zamawiającego, a w kryterium oceny ofert
„Gwarancja” oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

Oświadczamy, że wykonamy Etap 1 danej bazy LPR w terminie*:
 do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 0 punktów;
 do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 5 punktów;
 do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – 10 punktów;
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 1”.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca wykona Etap 1 w terminie wymaganym przez Zamawiającego, a w kryterium oceny
ofert „Termin wykonania Etapu 1” oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

Oświadczamy, że wykonamy dostawę i montaż nowych filtrów separatorów wody
(w układzie duplex) w agregatach paliwowych zlokalizowanych w bazach LPR, zgodnie
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną danej bazy LPR
w terminie:
 do 4 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 0 punktów;
 do 3 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 5 punktów;
 do 2 dni roboczych liczonych od dnia uzgodnionego z Zamawiającym – 10 punktów;
* zaznaczyć właściwe

Uwaga: Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 2 danej
bazy LPR”. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni powyższego oświadczenia, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca wykona Etap 2 w terminie wymaganym przez Zamawiającego,
a w kryterium oceny ofert „Termin wykonania Etapu 2 danej bazy LPR” oferta Wykonawcy
otrzyma 0 punktów.
2.

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?*
 tak
 nie
* zaznaczyć właściwe

3.

Oświadczamy, że cena ofertowa obejmuje wszystkie nasze zobowiązania finansowe i koszty
konieczne do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
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4.

Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku
wybory oferty Wykonawcy.
Oświadczamy, że:*
 wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
 wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
........................................................................................................................................................
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku.
* zaznaczyć właściwe

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz
z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, które stanowią
Załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
Część zamówienia

8.

Nazwa (firma) podwykonawcy

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

Wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………..…..

10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na
następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………2
11. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
na zasadach określonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3
do SIWZ).
12. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:*
 żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,

2

Jeżeli dotyczy
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.
Lp.

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

* zaznaczyć właściwe

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną
się jawne od momentu otwarcia ofert.
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują
się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/.
14. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1)

…………………………………………………….…………. Zał. Nr ............

2) ................................................................................................... Zał. Nr ............
15. Oferta

została

złożona

na

……..

zapisanych

stronach,

kolejno

ponumerowanych

od nr ………………… do ……………………..

……….............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIPOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych,
wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych paliwem JET A-1 w Filiach / Oddziałach
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wymienionych w tabeli poniżej, wraz z opracowaniem
rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody oraz przygotowaniem dokumentacji
technicznej i powykonawczej.
Lokalizacja agregatu
paliwowego

Typ agregatu
paliwowego

Uwagi

Zadanie nr 1
Filia LPR w Sanoku
38-500 Sanok
ul. Biała Góra

ATS 200

Filia LPR w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Wojczyńskiego 2A

ATS 200

Oddział LPR w Szczecinie*
72-100 Goleniów
Lotnisk Szczecin-Goleniów

ATS 200

Filia LPR w Poznaniu
60-189 Poznań
ul. Bukowska 283

ATS 200

Filia LPR w Zielonej Górze
66-015 Zielona Góra,
ul. Przylep – Skokowa 17

ATS 200

Filia LPR w Łodzi
94-328 Łódź
ul. Generała Maczka 36C

ATS 200

1) agregat paliwowy umieszczony na płycie
lotniska (bez postumentu)

1) agregat paliwowy umieszczony na płycie
lotniska (bez postumentu)
1) agregat paliwowy umieszczony na płycie
lotniska (bez postumentu),
2) baza LPR umieszczona na terenie lotniska
kontrolowanego
1) agregat paliwowy umieszczony na płycie
lotniska (bez postumentu),
2) baza LPR umieszczona na terenie lotniska
kontrolowanego
1) agregat paliwowy umieszczony na płycie
lotniska (bez postumentu),
2) usytuowania urządzenia do odczytu kart
chipowych w bliskiej odległości od układu
filtracji paliwa umieszczonego w agregacie
1) paliwowym
agregat
paliwowy
umieszczony
na
postumencie,
2) baza LPR umieszczona na terenie lotniska
kontrolowanego

Zadanie nr 2

Filia LPR we Wrocławiu
54-530 Wrocław
ul. Skarżyńskiego 19

XVS 1100

1) agregat
paliwowy
umieszczony
na
postumencie,
2) usytuowania urządzenia do odczytu kart
chipowych w bliskiej odległości od układu
filtracji paliwa umieszczonego w agregacie
paliwowym,
3) baza LPR umieszczona na terenie lotniska
kontrolowanego
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Filia LPR w Kielcach
26-001 Masłów Pierwszy
ul. Jana Pawła II 9A

XVS 1100

1) agregat
paliwowy
umieszczony
na
postumencie
2) usytuowania urządzenia do odczytu kart
chipowych w bliskiej odległości od układu
filtracji paliwa umieszczonego w agregacie
paliwowym
3) odległości od układu filtracji paliwa
umieszczonego w agregacie paliwowym

*w zakresie Zadania nr 1 sugerowane jest rozpoczęcie montażu filtrów separatorów wody w agregacie
paliwowym zlokalizowanym w bazie LPR w Szczecinie, z uwagi na jego wyłączenie z użytkowania
do czasu 15 listopada 2020 r.
Montaż filtrów separatorów wody będzie miał miejsce w 8 agregatach paliwowych, w każdym z nich
zamontowany jest obecnie jeden filtr monitor typu VF-61-ACO, firmy Warner Lewis.
Rozwiązanie wybrane przez Zamawiającego zakłada wymianę w każdym agregacie paliwowym
filtra monitora na filtr separator wody typu VFH – 1 - 355 (z wkładem filtrującym CS6-355-1),
posiadający dopuszczenie EI1581 edycja 6, Kat. C, Typ S, w układzie duplex (lub równoważny).
Wymagania jakie powinny spełniać filtry separatory wody:
1)
2)
3)
4)

posiadać dopuszczenie EI 1581, edycja 6, Kategoria C Typ S,
być dostosowane do użycia wkładów filtracyjnych różnych producentów,
posiadać gwarancją eksploatacyjną producenta wkładów filtracyjnych wynoszącą 3 lata,
być dostosowane do pracy łącznie na strumieniu objętości min. 220 dm3/min w każdym agregacie
paliwowym.

Montaż filtrów separatorów wody w każdym agregacie paliwowym będzie obejmować:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

demontaż filtra monitora,
przebudowę istniejącego przyłącza wejścia i wyjścia pod konstrukcję nowych filtrów,
dostosowanie podłączenia manometru różnicowego, przy założeniu, że umiejscowienie nie ulega zmianie,
montaż filtra separatora wody (obudowa + wkład filtrujący, zwane dalej „blokiem filtra”) w układzie
duplex,
zastosowanie zespolonego odwodnienia dla obu bloków filtrów, tj. obudowy filtrów będą wyposażone we
wspólny zawór pobierczy w najniższym punkcie do ściągania próbek paliwa, zakończony wężem
gumowym (dedykowanym do paliwa JET A-1), punkt odwodnienia bloku filtrów umieszczony w osłonie
bloku filtrów, z dostępem przez okno inspekcyjne,
w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje umieszczenie bloków filtrów poza szafą agregatu paliwowego
należy wykonać konstrukcję, w której będą umieszczone bloki filtrów, stanowiącą jednocześnie ich osłonę.
Bloki filtrów muszą być zabezpieczone przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
śnieg) oraz przed dostępem osób trzecich; konstrukcja, w której będą umieszczone bloki filtrów powinna
posiadać osłonę zabezpieczającą z góry i każdego boku oraz osłonę przewodów łączących obudowę bloku
filtrów z szafą agregatu paliwowego. Osłona powinna posiadać co najmniej jeden element demontowany
lub otwierany, celem wykonania wszystkich prac obsługowych, zabezpieczony zamkiem patentowym lub
kluczem specjalnym. Osłona powinna być przymocowana do konstrukcji nośnej zespołu filtrów, a
elementy mocujące powinny być umieszczone w sposób uniemożliwiający demontaż z zewnątrz obudowy.
Osłona ma być wykonana ze stali kwasoodpornej (bez zabezpieczenia powłoką) umieszczona na
wysokości ok. 15 cm od podłoża. Konstrukcja z osłoną nie może być wyższa ani szersza od szafy agregatu
paliwowego. Konstrukcja z osłoną ma być umieszczona w najbliższej możliwej odległości od szafy
agregatu paliwowego, zachowaniem odpowiedniego odległości od urządzenia do odczytu kart chipowych
(dotyczy baz LPR we Wrocławiu i w Zielonej Górze). Pod blokami filtrów należy umieścić pojemnik ze
stali kwasoodpornej do gromadzenia ewentualnych przecieków.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Zamawiający:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych,
wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania
technicznego montażu filtrów separatorów wody” nr postępowania (ZP/6/IX/2020),
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w § 9 ust.
1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
L.p.

Nazwa podmiotu
(nazwa/firma, adres)

Zakres polegania zasobach podmiotu

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Zamawiający:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
(firma, adres)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż filtrów
separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków
powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów
wody” - nr postępowania ZP/6/IX/2020 prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp).

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........…………………………………………………………………………………

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

* jeżeli dotyczy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
1. …………………………………………………………………….………………………
2. …………………………………………………………………….………………………
... …………………………………………………………………….………………………
(firma, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
1. …………………………………………………………………….………………………
2. …………………………………………………………………….………………………
... …………………………………………………………………….………………………
(firma, adres)
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...………………………
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że: należę / nie należę5 do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy
złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż
filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków
powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów
wody” – nr postępowania ZP/6/IX/2020.

…………………….., dnia ………………….

………………………………………..
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno
być złożone przez każdy podmiot.

5

niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
WZÓR
WYKAZ DOSTAW / USŁUG / ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

1

Przedmiot zamówienia (precyzyjny opis
wykonanej dostawy/usługi/roboty budowlanej,
który wskazuje jednoznacznie na spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonego
w § 9 ust. 1 pkt 3 SIWZ)
Zamawiający uzna tylko dostawy/usługi/roboty
budowlane prawidłowo opisane
2

Data wykonania zamówienia
początek
(data)

zakończenie
(data)
4

Nazwa i adres
odbiorcyZleceniodawcy
5

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy wskazane dostawy/usługi/roboty budowlane zostały
wykonane należycie.

Oświadczam/y że:
poz. …….……. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego ofertę,
poz. …………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez inny/inne
podmiot/y.

….................................... dn. ........................

...............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy

