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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:665650-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Naftowe paliwa lotnicze
2022/S 231-665650

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

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 2023
Numer referencyjny: 11/2022/NZP

II.1.2) Główny kod CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze

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 2023:
1) Paliwo JET A-1 – jakości zgodnej 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 dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera cz. II.2.4. ogłoszenia; szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy we Wrocławiu ul. Graniczna 190, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Dostawa realizowana będzie z częstotliwością niezbędną do utrzymania dziennego zapasu na poziomie 352 
m3, jednorazowo nie mniej niż 32 m3.
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 złotych polskich, będzie stała przez cały okres 
realizacji dostawy (chyba że nastąpią okoliczności zmiany umowy zastrzeżone w SWZ).
4) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych producenta wynikającą z koniunktury na rynku paliw.
5) Forma rozliczenia – bezgotówkowa, płatność przelewem na konto.
6) Referencyjna gęstość paliwa do przeliczania wartości notowań z ton metrycznych na m3 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 posiada 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 
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kontroli bezpieczeństwa, najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia potwierdzi spełnienie wymogu 
dla tzw.- „Znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego”.
9) Ilość maksymalna **przewidziana do realizacji z umowy: 75 000 m3, Ilość minimalna*** przewidziana do 
realizacji z umowy: 25 000 m3.
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.
** Zamawiający wyznacza maksymalną ilość paliwa do zakupu – 75 000 m3 – 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.
-integralną część niniejszego opisu stanowi załącznik do SWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ)”; warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz zobowiązań Wykonawcy zawiera także wzór umowy - 
załącznik do SWZ.

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 dniach: 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
ad. cz. II.2.7. ogłoszenia:
podana ilość miesięcy to maksymalny przewidywany okres świadczenia, który może ulec skróceniu - szczegóły 
dotyczące terminu realizacji świadczenia zawiera SWZ.

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:
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
przedmiotu zamówienia.
- szczegóły w zakresie m.in. podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu i formy ich składania zawiera SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie definiuje warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - wykonuje, 
co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie paliwa lotniczego o wartości min. 20 000 000 zł brutto wraz z 
dowodem, że wykazane zadanie zostało wykonane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych, jest wykonywane należycie.
- szczegóły w zakresie m.in. podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu i formy ich składania zawiera SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Szczegóły w zakresie warunków finansowych i płatniczych zawarte został w projektowanych postanowieniach 
umowy - wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - szczegóły w zakresie wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienia, ofert tych wykonawców oraz sposobu potwierdzania warunków 
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i innych kwestii z tym związanych, zawiera SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Jako załącznik do SWZ dołączony został wzór umowy (projektowane postanowienia umowy) określający 
sposób realizacji umowy.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2022
Czas lokalny: 11:00

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: 28/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2022
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert na Platformie elektronicznej, na 
której składane są oferty.
Przewiduje się, iż czynność jw. zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego.

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:
lipiec - wrzesień 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Złożenie oferty, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), innych oświadczeń i dokumentów 
oraz korespondencji odbywa się elektronicznie przez platformę Josephine (z wyjątkami wskazanymi w SWZ; 
zwaną dalej także: „Platformą”): https://josephine.proebiz.com/pl/ - szczegóły dotyczące komunikacji między 
Zamawiającym a Wykonawcami zawiera SWZ.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Językiem procedury jest język polski, ofertę sporządza się w języku polskim.
Dokumenty zagraniczne składa się wraz z tłumaczeniem na język polski – szczegóły w tym zakresie zawiera 
SWZ.
Ofertę oraz jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składana się w formie elektronicznej pod rygorem 
nieważności i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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 SWZ.
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 378 w powiązaniu z 
art.132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze 
zm.; dalej „PZP” lub „ustawa”) Do postępowania zastosowanie ma ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy, w 
tym szczególnie:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2452 z późn. zm.).Jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. 
zm).
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 139 ust. 1 i 2 PZP.
Zamawiający przewidział przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 PZP oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP, oraz tzw. przepisów sankcyjnych – szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ.
Szczegóły dotyczące zamówienia, podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie 
spełnienia przez Wykonawcę wymogów postawionych w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sposobu i formy składania oferty, jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu i pozostałe 
- zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 IX PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa Izby):
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 
na stronie internetowej - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści 
dokumentów zamówienia,
2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
odwołania, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- kwestie dotyczące odwołania, w tym terminów, uregulowane zostały w art. 513-578 PZP
5. Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 579-590 PZP.
6. Wykonawca lub podmiot uprawniony chcąc korzystać ze środków ochrony prawnej winien zapoznać się z 
przepisami Działu IX PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022
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