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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97870-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze
2022/S 038-097870

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Olszewska
E-mail: zp@pansa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Zielona Góra
Numer referencyjny: 203/PAŻP/2021/AZP

II.1.2) Główny kod CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAZP w Porcie 
Lotniczym Zielona Góra, na okres 48 m-cy licząc od daty podpisania umowy

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

II.2) Opis
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAZP w Porcie 
Lotniczym Zielona Góra, na okres 48 m-cy licząc od daty podpisania umowy.
2. Paliwo spełniające wymagania dla norm przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS – 
Aviation Fuel Quality Requirments For Jointly Operating System). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
przedstawienia przez Wykonawcę przed każdym tankowaniem świadectwa jakości dostarczanego paliwa. W 
przypadku Paliwa nie spełniającego wymaganych norm Zamawiający może odmówić przyjęcia paliwa i nakazać 
ponowne dostarczenie paliwa spełniającego w/w normy, odbiór w Porcie Lotniczym Zielona Góra

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu zamówienia z wolnej ręki:
Art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, tj. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, 
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o 
obiektywnym charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a 
brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Port Lotniczy 
Zielona Góra z 30.6.2021 (kopia oświadczenia w załączeniu) wyłącznym podmiotem, który świadczy usługi 
magazynowania paliwa lotniczego i tankowania statków powietrznych, w tym samolotów Polskiej Agencji 
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Żeglugi Powietrznej na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost, a także zajmuje się sprzedażą paliwa 
lotniczego w w/w porcie lotniczym jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
Na terenie ww. Portu Lotniczego nie występuje żaden inny Wykonawca, który może zrealizować zamówienie 
polegające na dostawie paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów.
W związku z powyższym, dostawa paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra może być świadczone tylko przez wskazanego powyżej Wykonawcę z 
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 45 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość 21 080,74 EUR. Przy 
czym łączna wartość zamówień tego samego rodzaju zgodnie z art. 28–36 ustawy Pzp) wynosi: 2 243 750,00 
(PLN netto).

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 133-353727

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2022
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