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NOZ – 3311 /  24  /            /12

                                 WG  ROZDZIELNIKA  
                        

Nr  sprawy: NOZ -  01 /  12

               Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz 
olejów do magazynów WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17, rozstrzygnęła przetarg dokonując 
wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części.

Do dnia 15.03.2012 r. do godz. 09:00 wpłynęło 07 ofert na wszystkie części.

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami dokonała ich  wnikliwej analizy i oceny,  uznając złożone 
nw oferty jako najkorzystniejsze ocenione zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ:

Część I – Pb-98 – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 4 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część I została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,87 pkt

oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Część II – Pb-95 – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 4 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część II została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,87 pkt

oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego.

Część III – ON – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 4 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część III zostały złożone jeszcze dwie oferty:

Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,90 pkt
oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Natomiast oferta Nr 3 złożona przez firmę PETROMONT  Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 13, 21-025 Niemce,
została w części III tj. dostawę oleju napędowego ON odrzucona na podstawie art  89 ust. 1 pkt. 5 w związku 
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 
Zamawiający w pkt. 6.1.3. tiret 1  SIWZ postawił warunek na wykazanie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj.: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co 
najmniej  5  zamówień  o  podobnym  zakresie  i  wartości  jak  w  niniejszym  postępowaniu  i   żądał  od 
Wykonawców przedłożenia wykazu zgodnie z załącznikiem nr 7, wykonanych lub wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie co najmniej 5 zamówień. 
Wykonawca do swojej oferty dołączył załącznik nr 7 i referencje,  a przedstawione w wykazie część dostaw 
nie spełnia warunku określonego w pkt. 6.1.3 SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp pismem z nr NOZ – 3311/19/1213/12  z dnia 21-03-2012 r. Zamawiajacy 
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  załącznika nr 7 do SIWZ i referencji złożonych wraz z ofertą dnia 
15.03.2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR SP 
ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
Wykonawca w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił załącznika nr 7 o stosowne 
dostawy a tym samym nie spełnił w warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia postawionego 
przez Zamawiającego  w pkt. 6.1.3. tiret 1 SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie 
zamówienia, gdyż nie spełnia postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego a jego oferta została odrzucona zgodnie z  art  89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
       

Część IV – gaz propan-butan LPG – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 4 - BARTER   S. A. , ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok  
                       – oferta otrzymała 100,00 pkt.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część IV zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta Nr 1 - Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR -ROM”,  
                      Dobrut 18 B, 26-505 Orońsko 
                      – oferta otrzymała 97,38 pkt

Oferta Nr 6 -„BIALCHEM GROUP” Sp. z o. o., ul. Warszawska 39, 15-062 Białystok,
                       – oferta otrzymała 95,88 pkt
żadna z ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Część V – oleje – wpłynęła 1 oferta.
Oferta Nr 7 – Platinum Oil Sp. z o. o.,  ul. Zemborzycka 116 B,  20-445 Lublin
                         – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

O terminie zawarcia umowy wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:   (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................
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