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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500326-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Paliwa
2022/S 177-500326

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050622576
Adres pocztowy: Poleska 89
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Olchanowska
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 
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
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 benzyny bezołowiowej PB 95 oraz gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Numer referencyjny: EOP.332.21.22

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz 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. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać towar 
na swój koszt i ryzyko do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, w 
sposób opisany w załączonym wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Wzór umowy jest integralną 
częścią SWZ i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 3. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujących częściach: 
Część 1: Benzyna bezołowiowa Pb 95; Część 2: Gaz LPG (propan-butan).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa

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 są sukcesywne dostawy: Benzyny bezołowiowej PB 95 CN: 2710 12 45 - w ilości 
458 m³- zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości 
paliwa, jednakże nie więcej niż o 30 %. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa 
opcji w części 1 wynosi do 595 m3 paliwa do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku w okresie objętym 
umową, w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od 
złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane na pisemne, telefoniczne, e-mailem lub faksem zlecenie 
Zamawiającego.Podane ilości zamówienia podstawowego (PB 95- 458 m³)są ilościami prognozowanymi/
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Zrealizowane ilości w trakcie 
obowiązywania umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje 
zamówienie: 275 m3 PB 95. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewykorzystania całości bądź 
części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 
żadnych roszczeń.

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa, jednakże nie więcej niż o 
30 % w stosunku do zamówienia podstawowego. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem 
prawa opcji w części 1 wynosi do 595 m3 paliwa.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji polegającego na zwiększeniu ilości paliwa ponad przewidywaną ilość, Wykonawcy będzie przysługiwać 
wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie 
będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

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: Część 1: 80 000,00 
zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); Część 2: 15 000,00 zł (słownie: pietnaście tysięcy złotych 
00/100).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. 
Pozycja w planie postępowań 2.2.2 oraz 2.2.4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa gazu LPG

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09122000 Propan i butan

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 są sukcesywne dostawy: Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, 
CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 m³- zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo 
opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa w stosunku do zamówienia podstawowego , jednakże nie więcej 
niż o 30 %. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 
m3. Dostawy paliwa do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku w okresie objętym umową, w terminach 
i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia. 
Dostawy będą realizowane na pisemne, telefoniczne, e-mailem lub faksem zlecenie Zamawiającego. Podane 
ilości w zakresie zamówienia podstawowego (LPG - 231 m³)są ilościami prognozowanymi/szacunkowymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Zrealizowane ilości w trakcie obowiązywania 
umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zamówienie: 140 
m3 LPG. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia 
objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: tak
Opis opcji:
Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 m³- 
zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa 
w stosunku do zapówienia podstawowego, jednakże nie więcej niż o 30 %. Największy możliwy zakres 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 m3 paliwa.W przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości paliwa ponad przewidywaną wartość, 
Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w wzorze umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem 
opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

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: Część 2: 15 000,00 
zł (słownie: pietnaście tysięcy złotych 00/100).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. Pozycja w planie postepowań 2.2.2 oraz poz. 2.2.4

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 uczelenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualną koncesję na obrót benzyną 
bezołowiową PB 95 (dotyczy części 1) oraz gazem skroplonym LPG (dotyczy części 2), wydaną przez Prezesa 
Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 
2022.1385 t.j. z późn.zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości co najmniej: w Części 1 – 1 500 000,00 zł; w Części 2 – 310 000,00 zł; wystawiony nie wcześniej 
niż 3 m-ce przed jej złożeniem. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw wykonanych w 
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
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ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy); UWAGA: Przez dostawy odpowiadające swoim przedmiotem i 
wartością stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawę: benzyny bezołowiowej w ilości nie 
mniejszej niż 400 m³ i gazu LPG w ilości nie mniejszej niż 200 m3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 5) szczególny sposób 
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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.

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: 11/10/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 10:00
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 
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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:

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2022
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