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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467452-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Naftowe paliwa lotnicze
2019/S 192-467452
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Graniczna 190
Wrocław
54-530
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
Tel.: +48 713581307
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl
Faks: +48 713573973
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.airport.wroclaw.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://josephine.proebiz.com/pl/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

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

Nazwa:
Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2020
Numer referencyjny: 2/2019/NZP

II.1.2)

Główny kod CPV
09131100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego we
Wrocławiu w roku 2020.
1. Paliwo JET A-1 – jakość zgodna z normą ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements
For Jointly Operating Systems) lub równoważną*.
2. Dostawa ma charakter ciągły i będzie realizowana 7 dni w tygodniu w tym w dni wolne i świąteczne – dalsze
informacje o przedmiocie zamówienia zawiera cz. II.2.4. ogłoszenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
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
60000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Wrocław, ul. Graniczna 190, Wrocław, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa realizowana będzie z częstotliwością niezbędną do utrzymania dziennego zapasu na poziomie 396
3

3

m , jednorazowo nie mniej niż 33 m .
2. Do każdej partii dostarczonego paliwa wykonawca przedstawi w dniu dostawy atest – świadectwo jakości wg
norm ASTM D 1655 lub AFQRJOS (lub równoważnej*).
3. Marża handlowa na dostarczany produkt, określona w PLN, będzie stała przez cały okres realizacji dostawy
(chyba że nastąpią okoliczności zmiany umowy zastrzeżone w SIWZ).
4. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych producenta wynikającą z koniunktury na rynku paliw.
5. Forma rozliczenia – faktura, forma płatności bezgotówkowa, płatność przelewem na konto Wykonawcy.
3

6. Referencyjna gęstość paliwa do przeliczania wartości notowań z ton metrycznych na m wynosi 0,800.
7. Obrót paliwem realizowany w skutku zawarcia umowy zamówienia publicznego nawiązanej z wybranym
Wykonawcą realizowany będzie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncesji OPC – wykonanie
zamówienia musi pozawalać na obrót w oparciu o tą koncesję. Zamawiający nie posiadamy koncesji na obrót
paliwami z zagranicą.
8. Wykonawca wwożący/dostarczający na teren strefy zastrzeżonej PLW S.A., paliwa w zbiornikach /
pojemnikach wobec których użycie dostępnych metod kontroli uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej
kontroli bezpieczeństwa, najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia potwierdzi spełnienie wymogu
dla tzw.- „Znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego”.
3

9. Ilość maksymalna **przewidziana do realizacji z umowy: 100 000 m ; Ilość minimalna*** przewidziana do
3

realizacji z umowy: 15 000 m .
Uwaga:
* Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie/normy równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia warunek jakości zapewniony normą ASTM D
1655 lub AFQRJOS wymaganą przez Zamawiającego - jest równoważny w zakresie normy.
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3

** Zamawiający wyznacza maksymalną ilość paliwa do zakupu – 100 000 m – jaka może, ale nie musi zostać
zakupiona w ramach udzielonego zamówienia w terminie umowy.
*** Wyznaczając wartość minimalną Zamawiający gwarantuje, że zamówienie zostanie zrealizowane w
wyznaczonej, przewidzianej wielkości minimalnej; co do pozostałej przewidywanej wielkości zakupu (ponad
minimum), zakup może ale nie musi być realizowany.
— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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: 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
Ad. II.2.5 ogłoszenia
Kryteriami oceny są:
Cena = 90 %
Termin płatności = 10 %
— szczegółowy opis w tym zakresie zawiera SIWZ
Ad. II.2.7. ogłoszenia
Planowany termin realizacji dostawy: od 1.1.2020 do 31.12.2020,
Termin obowiązywania umowy: od zawarcia do 31.12.2020,
Rozpoczęcie realizacji dostawy może nastąpić w innym terminie w okolicznościach przewidzianych w SIWZ
— szczegóły zawiera SIWZ.

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:
Określenie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp; warunki dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawcy:
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku, jako środek dowodowy Wykonawca przedłoży
ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia.
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Podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania stanowią przesłanki określone w art. 24 ust. 1 Pzp oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – szczegółowy opis w tym zakresie zawiera SIWZ.
Dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (lit. a, b, c), 14 i 21
Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. odpis 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 Pzp;
3. oświadczenie 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
6. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym – przykładowy formularz
oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ; 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.
Uwaga: Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, musi złożyć oświadczenie w wersji oryginalnej, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podawanych podczas sesji otwarcia
ofert
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp:
Wymaga się, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 20
000 000 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku - jako środek dowodowy Wykonawca przedłoży
dokument lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje co
najmniej 1 zadanie polegające na dostawie paliwa lotniczego o wartości min. 10 000 000 PLN brutto, wraz z
dowodem, że wykazana dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
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b) Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia
co najmniej 8 zestawami sprzętu do przewozu paliwa lotniczego, z których każdy musi składać się z: 1 ciągnika
3

oraz 1 cysterny o pojemności min. 33 m , wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, jako środek dowodowy Wykonawca przedłoży
odpowiednio:
a) wykaz dostaw wraz z podaniem: wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa
została wykonana – przykładowy wykaz stanowi załącznik do SIWZ oraz dowód, że wykazana dostawa
została wykonana należycie lub w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie
(dowodem takim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy
były wykonane, 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert).
b) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami - według wykazu stanowiącego załącznik do SIWZ
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dalsze szczegóły w tym zakresie zawiera SIWZ.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu:
1) Pełnomocnictwo/a – jeśli dotyczy.
2) Formularz oferty – wzór formularza oferty stanowi załącznik do SIWZ.
3) Jednolity europejski dokument zamówienia - stanowi załącznik do SIWZ.
4) Dowód wniesienia wadium - jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu.
5) Dokumenty dotyczące „samooczyszczenia” – jeśli dotyczy.
Szczegóły m.in. w zakresie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, form ich składania, podpisów,
potwierdzeń, podwykonawstwa, podmiotów na których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Pzp oraz dokumentów tych podmiotów, wykonawców występujących wspólnie, zawiera SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy
złotych) – szczegóły w tym zakresie zawiera SIWZ

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej lub gdy wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik 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: 06/11/2019
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, sala konferencyjna, Terminal, piętro II (biuro
Zarządu PLW S.A.), POLSKA.

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:
Wrzesień 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń i dokumentów, w tym oświadczenia składanego na formularzu
JEDZ, oraz całość korespondencji (za wyjątkiem umowy) odbywa się elektronicznie przez platformę Josephine
(zwaną dalej także: „Platformą”):
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https://josephine.proebiz.com/pl/
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Językiem procedury jest język polski ofertę sporządza się w języku polskim.
Ofertę oraz jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składana się w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na platformę – szczegóły dotyczące
m.in. sposobu przygotowania oferty i JEDZ oraz składania ofert zawiera SIWZ.
Szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawiera SIWZ.
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 134 ust. 1, art. 10 ust. 1, art.
39 i następnych z zastosowaniem art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy i SIWZ.
Termin związania ofertą: 90 dni.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zakres zamówienia określa opis przedmioty zamówienia – szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawiera
SIWZ.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: 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. Warunki i sposób korzystania z środków ochrony prawnej określa ustawa Prawo zamówień publicznych z
dnia 29.1.2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami; dalej „Pzp”) art.
179÷198g. Chcąc korzystać z środków ochrony prawnej należy zapoznać się z art. 179÷198g Pzp.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjęte w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kwestie dotyczące odwołania,
w tym terminy, uregulowane zostały w art. 180-198 Pzp.
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Kwestie dotyczące skargi
uregulowane zostały w art. 198a-198g Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019
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