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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325534-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Radzyń Podlaski: Olej napędowy
2012/S 198-325534
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.
Ul. Budowlanych 2
Punkt kontaktowy: PKS Radzyń Podlaski S.A.
Osoba do kontaktów: Marcin Czyżak
21-300 Radzyń Podlaski
POLSKA
Tel.: +48 833529261
E-mail: pks@pks-radzyn.pl
Faks: +48 833529264
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pks-radzyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
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)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport drogowy osób

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Hurtowa dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim
S.A.w okresie od 1.1.2013 do 31.12.2014 roku.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radzyń
Podlaski, Polska.
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Kod NUTS PL311
II.1.3)

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest hurtowa dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Radzyniu Podlaskim w okresie od 1.1.2013 do 31.12.2014 roku w ilości do 2 000 000
litrów.
2. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez
zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, poprzez dostawę hurtową do zbiorników stacji
paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A., ul. Budowlanych 2, Radzyń
Podlaski. Dostawy jednorazowe obejmowały będą nie mniej niż 29.000 litrów i wykonywane będą na podstawie
złożonych zamówień średnio 3 razy w miesiącu (w ciągu 48 godzin od złożenia każdorazowego zamówienia).
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku
w miejscu zalania cysterny. Paliwa mają posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami
jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008, Nr 221, poz. 1441) oraz polskiej normie PN-EN 590+A1:2011
4. Paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie.
5. Zamawiający będzie przyjmował paliwo komisyjnie w miejscu rozładunku cysterny na podstawie dwukrotnego
pomiaru ilości dostarczonego paliwa za pomocą zalegalizowanej listwy pomiarowej przyporządkowanej
do danego zbiornika dokonywanej przed i po zalaniu zbiorników (w litrach rzeczywistych); po zalaniu oleju
napędowego pomiar dokonywany będzie po ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku

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)

Części
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:
Hurtowa dostawa paliw płynnych (oleju naopędowego) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Radzyniu Podlaski S.A. w okresie od 1.1.2013 do 31.12.2014 roku w ilości do 2000000 litrow.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 392 000,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2014
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę wnosi wadium w wysokości 50 000.00 PLN.9slownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszystki rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: I.Opis warunków udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku
Wykonawca winien przedłożyć koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku
Wykonawca winien wykazać co najmniej 2 dostawy paliw o wartości min. 1 000 000 złotych wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
— z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego referencje należytych dostaw (zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udzielającego
referencji), tj. że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
— oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 22 ust. 1 PZP.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności OC z tytułu
prowadzonej przez Wykonawce działalności, na sumę gwarancyjną 500.000 zł, a w przypadku jej braku innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, na w/w sumę ubezpieczenia.
2. Wykonawcy muszą wykazać, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (w tym celu składają oświadczenie o niewystąpieniu poszczególnych przesłanek
wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP).
3. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz PZP.
4. Ocena spełnienia tych warunków polegać będzie na stwierdzeniu - na podstawie załączonych do oferty
dokumentów - czy złożona oferta spełnia wyżej wskazane warunki zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu spełniania przez
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należy
przedstawić polisę odpowiedzialności OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawce działalności, na sumę
gwarancyjną 500.000 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na w/w sumę
ubezpieczenia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać co najmniej 2 dostawy paliw o wartości min. 1 000
000 złotych wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
— z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego referencje należytych dostaw (zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udzielającego
referencji), tj. że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 100

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PKS-1/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2012 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

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

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2012 - 10:15
Miejscowość:
Radzyń Podlaski ul. Budowlanych 2.
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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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-767 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/krajowa-izbaodwolawcza
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany
na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 PZP.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17A
20-767 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2012
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