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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181906-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Smołdzino: Oleje napędowe
2019/S 076-181906
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
8390005540
ul. Bohaterów Warszawy 30
Smołdzino
76-214
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Prusak
Tel.: +48 598447102
E-mail: sekretariat@pks.slupsk.pl
Faks: +48 598447101
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pks.slupsk.pl/pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://pks.slupsk.pl/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.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: podmiejski transport autobusowy

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

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
Numer referencyjny: ZP-1/2019/DN

II.1.2)

Główny kod CPV
09134000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem paliw ciekłych do stacji paliw
Zamawiającego:
a) w Słupsku, przy ul. Piłsudskiego 74
b) w Lęborku, przy ul. Abrahama 19

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 687 906.54 EUR

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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. - stacja paliw w Słupsku przy ulicy Piłsudskiego
74 oraz stacja paliw w Lęborku przy ulicy Abrahama 19.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:
3

a) Oleju napędowego w ilości szacunkowej 2 470 m ,
3

b) Benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości szacunkowej 310 m ,
Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb
95 o 20 % (plus/minus) w stosunku do ilości szacunkowych paliwa określonych w pkt. 1. Wykonawcy w takim
przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o
zapłatę za niezamówione paliwo.
Muszą spełniać
Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).
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
Wartość bez VAT: 2 687 906.54 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
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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
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 PLN. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku formach, o której mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637, 2348. z 2019 r. poz.
42, 125.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum
2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje dostawy paliw odpowiadające
swoim zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia w ilościach (dotyczyć ma umowy z jednym odbiorcą):
3

a) oleju napędowego w ilości 2 470 m ,
3

b) benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 310 m ,
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Szczegółowe informacje w zakresie odnoszącym się obiektywnych zasad i kryteriów udziału w przedmiotowym
postępowaniu zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), udostępnionej na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: http://pks.slupsk.pl/pl

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępujący do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wnoszą wadium w wysokości 200 000,00
PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium

17/04/2019
S76
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/6

Dz.U./S S76
17/04/2019
181906-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/6

wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego wskazany w rozdziale XIX pkt 4
SIWZ przed terminem składania ofert.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu (w walucie złoty polski);
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. Pozostałe warunki wniesienia
wadium zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

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

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://pks.slupsk.pl/pl

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: 23/05/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 23/05/2019
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Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Słupsk, ul. Piłsudskiego 74, POLSKA, sala konferencyjna pok. nr 6
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Okres w którym oferent będzie związany ofertą określony został w sekcji IV 2.6 ogłoszona jako dwa miesiące,
przy czym jeden miesiąc to 30 dni.
2. Oferta powinna zawierać wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
które musi spełniać Wykonawca, zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://pks.slupsk.pl/pl

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odowlania@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:
1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019
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