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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
712-241-34-74
ul. Spadochroniarzy 8
Lublin
20-043
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smyl ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin
Tel.: +48 815367191
E-mail: abi@pogotowie.lublin.pl
Faks: +48 815337800
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pogotowie.lublin.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.pogotowie.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa paliw płynnych: Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki
17.
Numer referencyjny: TZ - 01/18
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych tj. Pb-95, ON oraz gazu propan- butan LPG do magazynów WPR SP
ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17.
Dostawa paliw płynnych:

Cz. 1 benzyna bezołowiowa Pb-95 - ok. 975.000 litrów Cz. 2 olej napędowy (letni, przejściowy i zimowy) ON - ok. 4.300.000
litrów Cz. 3 gaz propan-butan LPG - ok. 800.000 litrów.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 945 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Cz. I benzyna bezołowiowa Pb- 95
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09100000
09132100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyny WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17.
II.2.4)Opis zamówienia:
Benzyna bezołowiowa Pb- 95 - ok. 975.000 litrów.
Szczegółowe wymagania odnośnie dostawy przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 5 do SIWZ (projekt
umowy).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 705 000.00 PLN
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
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:
Olej napędowy ON
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09100000
09132100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny WPR SP ZOZ w Lublinie ul. Bursaki 17.
II.2.4)Opis zamówienia:
Olej napędowy (letni, przejściowy i zimowy) ok. 4 300 000 litrów.
Szczegółowe wymagania odnośnie dostawy przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 5 do SIWZ (projekt
umowy).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 800 000.00 PLN
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
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:
Gaz propan-butan LPG
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
09133000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyny WPR SP ZOZ w Lublinie, ul. Bursaki 17.
II.2.4)Opis zamówienia:
Gaz propan-butan LPG - ok. 800.000 litrów.
Szczegółowe wymagania odnośnie dostawy przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 5 do SIWZ (projekt
umowy).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 440 000.00 PLN
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ składa:
1. Wykonawca w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z
wykonawców
2. Podmioty trzecie - JEDZ podmiotu trzeciego oraz zobowiązanie tego podmiotu składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
— dot także sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim
podwykonawcą będzie.
3. Podwykonawca - dot podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia,
JEDZ musi być złożony w oryginale.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, do złożenia oświadczeń lub dokumentów:
A. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
Oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
Z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
Administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub.
Zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie.
Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia.
W sprawie spłat tych należności;

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
Ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
Przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem.
Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia.
Konkurencji w postępowaniu.
Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10
dni) terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
— kopia koncesji na obrót paliwami płynnymi.
Posiadanie koncesji na obrót paliwami płynnymi.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż:
Cz.1. - 1 000 000,00 PLN, cz.2. - 5 000 000,00 PLN, cz.3. - 1 000 000,00 PLN,
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. tj:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonawcy wykonali lub wykonują co najmniej 5 dostaw o
podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia (ilości), dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem 5 dowodów
(poświadczeń, referencji), że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane; są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wartość wykonanych lub wykonywanych dostaw: min. cz.1. - 3.000.000,00 PLN brutto, cz.2.
- 14 000 000,00 PLN brutto, cz.3. - 1 500 000,00 PLN brutto każda dostawa.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
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: 15/03/2018
Czas lokalny: 09:00
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, pok 207 - sala konferencyjna.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2019.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018

