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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561048-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Propan i butan
2021/S 213-561048

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 15-874 Białystok
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 15-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Dolistowska
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 
Tel.:  +48 856637344
Faks:  +48 856637302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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
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 gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Numer referencyjny: EOP.332.29.21

II.1.2) Główny kod CPV
09122000 Propan i butan

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu LPG (propan-butan) do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w 
Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Prognozowana ilość paliwa do zakupienia w skali 12 miesięcy: Gaz propan-butan (LPG) CN: 2711 19 00, 
2711 12, 2711 13, 27 11 14 00 - w ilości 260 000 l
4.Zamawiający posiada koncesję na obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 
(Dz.U.2020.833 t.j. z późn. zm). Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą w 
zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN: Gaz propan butan (CN: 27111900,CN 271112,CN 
2711 13,CN 27111400).
5.Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą
6.Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09122000-0 Propan i butan

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-374 Białystok, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan- butan (LPG) do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w 
Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia. Dostawa gazu propan-butan (LPG): 12 miesięcy od daty zawarcia umowy – dostawy 
sukcesywne, w miarę zapotrzebowania. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/).
Dostawa gazu propan-butan (LPG) w ilości 260 000 l. Podana ilości jest wartością szacunkową/prognozowaną, 
która w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy gwarantuje zamówienie:200.000 l gazu LPG 
(propan- butan).
Gaz propan-butan (LPG) powinien spełniać wymagania określone w normie PN-EN 589:2019-04 lub 
równoważnej oraz odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 
2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016, 540).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://
pogotowie.bialystok.pl/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: : https://miniportal.uzp.gov.pl/;
https://pogotowie.bialystok.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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
1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 18 000 zł
2.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym).
4.Kryteria- 100% cena ofertowa brutto

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust 2 
pkt 2 dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadają 
aktualna koncesję na obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki zgodnie z art. 
32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021.716 t.j. z późn.zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust 2 
pkt 3 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową 
pozwalającą na realizację zamówienia - w wysokości min. 200 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust 2 pkt 
4 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną 
umowę, 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 260 000 l

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający opracował wzór umowy określający warunki realizacji umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 
do SWZ.
Podane ilości w Załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zakupu mniejszych ilości paliwa. Z tytułu niewykorzystania pełnej ilości paliwa nie przysługują Wykonawcy 
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wobec Zamawiającego żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczone paliwo. Zrealizowane 
ilości w trakcie obowiązywania umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
gwarantuje zamówienie: 200.000 l gazu LPG (propan- butan).

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie go na dysku 
komputera w siedzibie SPZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Następnie po terminie otwarcia 
ofert, zaszyfrowaną ofertę załadowuje się do miniPortalu i odszyfrowuje za pomocą mechanizmu dostępnego w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortal. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej - pkt XII SWZ .
2. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert 
wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wskazuje, iż:
a) podstawy wykluczenia wykonawców zostały wskazane szczegółowo w pkt VIII SWZ;
b) wykaz oświadczeń lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełnienia przez wykonawcę dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego zostały wskazane szczegółowo w pkt IX SWZ;
c) zamawiający wymaga wniesienia wadium – wymagania dotyczące wadium zostały wskazane szczegółowo w 
pkt XV SWZ;
d) sposób obliczania ceny został szczegółowo wskazany w pkt XIV SWZ;
e) opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opisu sposobu oceny ofert został wskazany szczegółowo 
w pkt XVIII SWZ;
f) opis warunków udziału w zamówieniu został szczegółowo wskazany w części VII SWZ;
g) zgodnie z art. 139 Pzp zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej, tzn. 
może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę za pośrednictwem miniPortalu dokumenty podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji, tj:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SWZ);
b) wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 3 do SWZ);
c) dowód wniesienia wadium;
— w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – potwierdzenie przelewu,
— w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w 
postaci elektronicznej;
d) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień złożone w postaci 
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
e) 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. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Opis sposobu przygotowania ofert wskazany został szczegółowo w pkt XIII SWZ.
5. Kryteria oceny ofert: 100 % cena ofertowa brutto liczona wg wzoru: Cof =(Cmin/Cof bad)*100 pkt*100%
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa wartość brutto oferty ze wszystkich zaoferowanych cen,
Cof bad. – wartość brutto zaoferowana w badanej ofercie.
6. Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
(art. 112 ust 2 pkt 1 Pzp).
7. Pozycja z planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych, wersja 17: 2.2.20.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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.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:
29/10/2021
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