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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282859-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Olej napędowy
2017/S 138-282859
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
KM Usługi Spółka z o.o. w Szczecinku
ul. Cieślaka 4 lok. 2 (adres do korespondencji: ul. Cieślaka 6A)
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Robak – Prezes Zarządu
Tel.: +48 884888733
E-mail: biuro@kmuslugi.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmuslugi.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.kmuslugi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw przez okres 12 miesięcy dla KM Usługi spółki z o.o. w Szczecinku.
Numer referencyjny: ZP-1/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw w
ilościach:
a) olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43, spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN 590: ilość
2500 m3,
b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca wymagania Polskiej Normy PNEN 228: ilość 300 m³.
2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być
zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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
09132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olej napędowy oraz benzynę bezołowiową Pb-95 należy dostarczać „loco” stacja paliw Zamawiającego w
Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek,POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw w
ilościach:
a) olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43, spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN 590: ilość 2
500 m³,
b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca wymagania Polskiej Normy PNEN 228: ilość 300 m³.
2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być
zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od swoich potrzeb, prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb-95 łącznie o 20 % (plus/minus).

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
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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
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) Cena oferty – 60 %
b) Termin płatności faktury – 40 %.

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:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, przez okres
obowiązywania Umowy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy
złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywaniem:
— minimum 1 (jednej) zrealizowanej poprawnie dostawy oleju napędowego, która obejmuje ilość co najmniej 2
500 m³,
— minimum 1 (jednej) zrealizowanej poprawnie dostawy benzyny bezołowiowej (Pb-95), która obejmuje ilość co
najmniej 300 m³.
Zamawiający wymagał będzie podania ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (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: 24/08/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego KM Usługi spółka z o.o. w Szczecinku przy ulicy Cieślaka,
budynek 6A, w pokoju nr 1 (pater).

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 2018 rok.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i ust. 2 Ustawy, do oferty Wykonawca dołącza:
a) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego
„jednolitym dokumentem”) – oryginał. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Jednolity dokument w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; w wersji PDF stanowi załącznik nr 7a
do SIWZ (Przy wypełnieniu jednolitego dokumentu Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: www.uzp.gov.pl (W
przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy Ustawy);
b) załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy – oryginał;
c) załącznik nr 2 do SIWZ arkusz kalkulacyjny – oryginał;
d) załącznik nr 3 do SIWZ informacja Wykonawcy składana na podstawie art. 91 ust 3a Ustawy (z
uwzględnieniem zapisów zawartych w sekcji XII pkt. 6 SIWZ) – oryginał;
e) w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwa do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy;
f) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem,
g) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: wykaz części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom – oryginał.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wzywa 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.
3. Na wezwanie Zmawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ:
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ:
II. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100 000 PLN
(sto tysięcy złotych).
III. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % (dwa procent) ceny całkowitej
podanej w ofercie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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:
Określone są w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
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