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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386379-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Świerklaniec: Olej napędowy
2014/S 218-386379
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Parkowa 3
Osoba do kontaktów: Henryk Donocik
42-622 Świerklaniec
POLSKA
Tel.: +48 323813341
E-mail: technika@pkm-swierklaniec.pl
Faks: +48 323813310
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pkm-swierklaniec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa oleju napędowego dla PKM Sp. z o.o. Świerklaniec.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stacja
paliw PKM Sp. z o.o. Świerklaniec, ul. Parkowa 3.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa: oleju napędowego – przeznaczonego do
napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej, w zależności od
temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:
— letniego,
— zimowego,
spełniającego wymogi:
a). Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i
metody badań oraz
b). Rozporządzenia Ministra Gospodarki – z 9.12.2008 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 z późn. zm.) w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość zamówienia 2 750 000 litrów (2 750 m³).
Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec
zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
W przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji kolejnych zaproszeń do ubiegania
się o zamówienie:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2015 Zakończenie 31.1.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych) w terminie do 19.12.2014 do godz. 12:00.
2. Gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 3 % ceny brutto oferty.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Płatność za zrealizowaną dostawę do PKM Sp. z o.o. Świerklaniec – przelew bankowy na rachunek
Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym
przypadku oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
W zakresie pełnomocnictwa postanowienia pkt XIII SIWZ stosuje się odpowiednio. W odniesieniu do
wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9
ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
Jako grupa wykonawców ubiegająca się wspólnie o zamówienie publiczne musi spełniać warunki udziału
określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami wydaną na podstawie ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. nr 0,
poz. 1059 z późniejszymi zmianami) oraz potwierdzenie wniesienia aktualnej opłaty koncesyjnej.

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie
ustawy z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 1059 z późniejszymi
zmianami).
2. Dowód uiszczenia opłaty koncesyjnej za rok 2014 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki lub dokument
potwierdzający zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp
– wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy Pzp –
wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Polisa, a przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500
000 PLN.
2. Część sprawozdania finansowego (bilans i rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu, w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Roczny obrót winien wynosić minimum 10 000 000
PLN.
3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym Wykonawca posiada
rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 800 000 PLN – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz wykonanych, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat
przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie – dostaw ON z podaniem ich wartości i rodzaju, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć
dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane należycie (załącznik
nr 4 do SIWZ).
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną dostawę ON w ilości minimum
2 750 m³, w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (okres może być krótszy) dla jednego odbiorcy wraz
potwierdzeniem jej wykonania.
2. Dokument określający nazwę producenta oraz wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego
(załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzający spełnienie wymagań stawianych przedmiotowemu olejowi.
3. Dokument (Norma Zakładowa, Świadectwo Jakości, Orzeczenie Laboratoryjne) podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości, potwierdzający iż oferowany olej napędowy odpowiada określonym normom lub specyfikacjom
technicznym i jest zgodny z parametrami fizyko-chemicznymi określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Polską Normą PN-EN 590:2013-12.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
1/ZPS/PKMS/11/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.12.2014 - 12:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.12.2014 - 12:15
Miejscowość
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o., 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, piętro I,
pokój 10 (sala konferencyjna).

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

12/11/2014
S218
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/6

Dz.U./S S218
12/11/2014
386379-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/6

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych w
art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2014
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