Dz.U./S S124
30/06/2021
327740-2021-PL

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327740-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze
2021/S 124-327740
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Biela
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
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 benzyny lotniczej AVGAS 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 2 zadania.
Numer referencyjny: ZP/5/VI/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą benzyny lotniczej AVGAS 100 LL, o kodzie CN 2710 12 31.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:
— zadanie nr 1: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Oddział Warszawa, 01-934 Warszawa, ul Księżycowa 5,
— zadanie nr w 2: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Filia Kielce, 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9A.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Oddział Warszawa, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 1: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Oddział Warszawa, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5.

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: 12
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr w 2: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Filia
Kielce, 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9A
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr w 2: zakup benzyny lotniczej Avgas 100 LL z dostawą do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Filia
Kielce, 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9A.

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: 12
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art.
112 ust. 2 uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, aktualnych na dzień złożenia,
nw. podmiotowych środków dowodowych, tj. aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez
Urząd Regulacji Energetyki, na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021
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: 24/09/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce „Deszyfrowanie” w systemie miniPortal i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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:
1. Na podstawie art. 139 ust. 1 uPzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia
jej podpisania lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

30/06/2021
S124
https://ted.europa.eu/TED

4/5

Dz.U./S S124
30/06/2021
327740-2021-PL

5/5

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 IX uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości równych
lub przekraczających progi unijne. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie;
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–568 uPzp.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie do Prezesa Izby wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, szczegółowy sposób wnoszenia odwołania
i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym odwołaniem oraz sposób
przygotowania rozpraw zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz.
2453).
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 uPzp.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021
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