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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153954-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Naftowe paliwa lotnicze
2019/S 066-153954
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Politechnika Rzeszowska
000001749-8030
al. Powstańców Warszawy 12
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Orzech
Tel.: +48 177432175
E-mail: dorzech@prz.edu.pl
Faks: +48 177432175
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Uczelnia Wyższa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz.
Numer referencyjny: NA/P/90/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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09131100
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. Szczegółowo opis
przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 025 000.00 PLN

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
09132000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
OKL Jasionka

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa do zbiornika magazynowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w
miejscowości Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
2. Regularne dostawy przez okres 1 roku.
3

3. Szacunkowa ilość w okresie 1 roku - do 250 m .
4. Transport dedykowany zapewniony przez Dostawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcji procedur zapewnienia jakości w zakładzie dostawcy min. 1 raz
w roku.
3

3

6. Jednorazowa dostawa od 10 m do 25 m .
7. Ilość paliwa dostarczanego może ulec zmniejszeniu na wyłączny wniosek zamawiającego.
8. Do każdej dostawy paliwa dołączane będzie świadectwo jakości potwierdzające wymagania DEF STAN
91-90 wyd. 4 z póź. zm. oraz aktualny cennik dostarczanej benzyny lotniczej AVGAS 100 LL.
9. Czas realizacji dostawy nie dłużej niż 7 dni roboczych. Preferowany krótszy czas realizacji. Dostawca w dniu
zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia i czas realizacji. Dostawy w dni powszednie od 7.00 do 15.00.
10. Paliwo nie spełniające wymagań jakościowych nie zostanie przyjęte przez zamawiającego.
11. Próbki z zakwestionowanej partii paliwa zostaną poddane analizie w Laboratorium Chemicznym PLL LOT
S.A. w Warszawie.
12. Jeżeli zanieczyszczenia będą duże i widoczne np. widoczne zanieczyszczenia stałe lub widoczne
ponadnormatywne zawodnienie wówczas partia paliwa nie zostanie przyjęta i nie będą wykonywane analizy w
laboratorium.
13. W przypadku potwierdzenia niespełnienia wymagań jakościowych zamawiający uzna dana partię paliwa za
niedostarczoną.
14. Cena jednostkowa netto paliwa dostarczanego do miejsca dostawy ustalana będzie każdorazowo na
podstawie obowiązującego u dostawcy cennika w dniu zamówienia.
15. Dostawy będą realizowane przy zastosowaniu odpowiednich przepisów w sprawie podatku akcyzowego
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16. Płatność 14 dni od daty otrzymania faktury
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 025 000.00 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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN

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 publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności za
spełniony, w odniesieniu do Wykonawców, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez
Prezesa Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz.
755 ze zmianami). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego oświadczenia
i dokumentu, tj. koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
(koncesja na obrót paliwami ciekłymi), wydanej przez Prezesa Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 ze zmianami). Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Jednolity europejski dokument zamówienia
Koncesja, zezwolenie lub licencja
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
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Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Wzór oferty na dostawy
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

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: 06/05/2019
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: 04/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie:
1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
2.1. aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
2.2.a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2.b) 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;
2.2.c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a
także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
9. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania przepisów art.
24aa ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawo zamówień publicznych
określone zostały w pkt 8.5 SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od nie zgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2. – 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
5 Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby.
Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2019
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