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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63950-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Propan i butan
2020/S 028-063950

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Poleska 89
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874
Białystok
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 
Tel.:  +48 856637344
Faks:  +48 856637302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pogotowie.bialystok.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://epuap.gov.pl/wps/portal

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:
Dostawa gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Numer referencyjny: EOP.332.5.20

II.1.2) Główny kod CPV
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w
Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczanie gazu LPG do Stacji Paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku,
POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w
Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dostawy sukcesywnie przez 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

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: 10
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
Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 11 000,00 PLN.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000.
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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:
Wykonawca posiada aktualną koncesję na produkcję/lub obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez
Prezesa Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz.U.2019.755 t.j. z późn. zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia – w
wysokości 100 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę, rodzajem i wartością
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy gazu propan-butan w ilości nie mniejszej niż
220 000 l (warunek wymagany od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: tak

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: 12/03/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, POLSKA, pokój 214.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Okres związania ofertą: 60 dni
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ)
składa się w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/ UE. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Uwaga! JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP). Zamawiający przypomina, że Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi załączyć wraz z ofertą
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu, dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji tj.:
a. wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 2 do SIWZ];
b. wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 3 do SIWZ];
c. dowód wniesienia wadium;
d. pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień.
W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 Pzp.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2020
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