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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59492-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Ropa naftowa i destylaty
2019/S 027-059492

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
639686132
ul. Rycerska 10
Poznań
60-346
Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346
Poznań
Tel.:  +48 618648881
E-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl 
Faks:  +48 618663735
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ratownictwo.med.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ratownictwo.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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:

mailto:robert.judek@ratownictwo.med.pl
www.ratownictwo.med.pl
www.ratownictwo.med.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego
gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania
pojazdów
Numer referencyjny: PZP/Nr 01/PN/19

II.1.2) Główny kod CPV
09130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny
bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych uprawniających do
bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przez 24
godziny na dobę, na stacjach paliw wykonawcy.
2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie za pomocą kart paliwowych, umożliwiających bezgotówkową płatność
za wybrane w przetargu paliwa płynne, z tym że Zamawiający wymaga, aby system komputerowy Oferenta
umożliwiał prowadzenie, w wersji elektronicznej, ewidencji następujących parametrów:
a) data i miejsce tankowania;
b) ilość oraz rodzaju pobranego paliwa;
c) stan licznika pojazdu;
d) ceny netto oraz brutto za litr tankowanego paliwa;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 455 050.27 EUR

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
09132100
09133000
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo wielkopolskie, powiat poznański

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny
bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych uprawniających do
bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przez 24
godziny na dobę, na stacjach paliw wykonawcy.
2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie za pomocą kart paliwowych, umożliwiających bezgotówkową płatność
za wybrane w przetargu paliwa płynne, z tym że Zamawiający wymaga, aby system komputerowy Oferenta
umożliwiał prowadzenie, w wersji elektronicznej, ewidencji następujących parametrów:
a) data i miejsce tankowania;
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b) ilość oraz rodzaju pobranego paliwa;
c) stan licznika pojazdu;
d) ceny netto oraz brutto za litr tankowanego paliwa;
3. Karta paliwowa powinna umożliwiać dokonanie płatności tylko za wskazane przez Zamawiającego rodzaj
paliwa, w taki sposób, aby uniemożliwić płatność za niewłaściwy rodzaj paliwa.
4. Karta paliwowa nie powinna mieć żadnego rodzaju ograniczeń, tj. w ilości tankowań na dobę, chyba
Że Zamawiający określi takie ograniczenie, jak i ilości tankowanego paliwa.
5. Zamawiający wymaga, aby karty paliwowe umożliwiały tankowanie jedynie pojazdów wskazanych na kartach
paliwowych.
6. Karta paliwowa musi posiadać kod PIN przypisany do określonego pojazdu, który znany będzie tylko
kierowcy obsługującemu dany pojazd.
7. Karty paliwowe zostaną przypisane do konkretnych pojazdów. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest
zobowiązany do wydania karty paliwowej umożliwiającej tankowanie
Na okaziciela.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji elektronicznej fakturę VAT na adres e-mail wskazany w
umowie (załącznik nr 7) oraz zestawienie dokonywanych operacji z rozbiciem na elementy, o których mowa w
pkt. 2.
9. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu, za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej,
dostęp do portalu pozwalającego na bieżący nadzór i kontrolę nad tankowanym paliwem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 455 050.27 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
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Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
wymagane przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami będącymi
przedmiotem zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sprzedawca paliw musi posiadać minimum 14 stacji paliw rozlokowanych na terenie miasta poznania i powiatu
poznańskiego w tym:
Minimum 6 stacji paliw w granicach administracyjnych miasta Poznania
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Murowana Goślina, Czerwonak
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Suchy Las, Rokietnica
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Tarnowo Podgórne, Dopiewo
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Buk, Stęszew
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Mosina, Puszczykowo, Luboń, Komorniki
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Kórnik, Kleszczewo
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gmin Swarzędz, Kostrzyn
Minimum 1 stację paliw w granicach administracyjnych gminy Pobiedziska

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie dotyczą, na skutek wystąpienia okoliczności zgodnie
Z przepisami art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę.

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: 18/03/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 18/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
WSPR w Poznaniu ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, pok. 104, Zamówienia Publiczne, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Jarosław Heydrych - przewodniczący komisji przetargowej, Robert Judek - członek, Łukasz Paczkowski -
członek.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. oświadczenie wykonawcy:
— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności,
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— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne;
— o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
5 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić
będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy
– Prawo zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
prawo zamówień przysługuje odwołanie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI prawa zamówień publicznych art.179
do 198.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2019


