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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306232-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2013/S 177-306232

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.
ul. Platynowa 19/21
Osoba do kontaktów: Grażyna Szałucka
81-154 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586230576
E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkagdynia.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:
Sukcesywne dostawy 6.300.000 litrów oleju napędowego oraz 225.000 litrów oleju opałowego

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: Gdynia,
Platynowa 19/21
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306232-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:g.szalucka@pkagdynia.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących linie
komunikacji miejskiej.
Parametry oleju napędowego muszą być zgodne z:
- PN-EN 590:2006 z czerwca 2006 r. Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i
metody badań (zgodnej z normą europejską EN 590)
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221 poz. 1441 z późn.zmianami).
Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Powinien spełniać wymagania polskich norm
określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej. Przeznaczony
jest do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie
PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32.000 litrów. Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok.
15.000 litrów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09135100

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:
Łączna ilość zamówienia 6.300.000 litrów oleju napędowego (w tym: 300.000 litrów oleju napędowego
arktycznego) oraz 225.000 litrów oleju opałowego.

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
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 325.000 PLN. (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy
złotych). Termin wniesienia wadium upływa dnia 22.10.2013, godz. 11,00. Wadium musi obejmować okres
związania ofertą tj. 60 dni i zostać wniesione w formie określonej w SIWZ. 2. Wykonawca będzie zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wartości
zamówienia brutto określonej w Ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury. Należności zostaną wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw.
Za dzień zapłaty uznany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

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: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ważną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
2/ posiadają wiedzę i doświadczenie na dowód czego powinni udowodnić, iż wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości
co najmniej 1,9 mln litrów rocznie na każdego
wykazanego odbiorcę oraz co najmniej 1 dostawę oleju opałowego w ilości co najmniej 60 tys. litrów rocznie na
każdego wykazanego odbiorcę;
. 3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym
zakresie).
4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w ciągu ostatniego
roku obrotowego osiągnęli przychody ze sprzedaży powyżej 20 000 000 PLN oraz posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000 PLN
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy P.z.p. zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
2)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
3)aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
4)aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do
SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
Jeżeli wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. siwz w :
1)pkt. 1-3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)pkt. 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej (pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej (pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W celu wykazania braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn.zm), albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w ciągu ostatniego
roku obrotowego osiągnęli przychody ze sprzedaży powyżej 20 000 000 PLN oraz posiadają środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000 PLN. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące
dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w
dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również opinię, o badanym sprawozdaniu albo jego części, za ostatni rok
obrotowy. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
zobowiązani są oni złożyć inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok
obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Zamawiający uzna, iż Wykonawca
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca,
wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln złotych.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż
1.500.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy,
którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty
następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Zał. Nr 3 do SIWZ), W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w/w dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2)koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1059.)
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w/w dokument musi złożyć każdy wykonawca.
3) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
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rzecz których dostawy zostały wykonane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz
załączenie dowodów, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, że wykonał we wskazanym
okresie co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 1,9 mln litrów rocznie na wykazanego
odbiorcę oraz co najmniej 1 dostawę oleju opałowego w ilości co najmniej 60 tys. litrów rocznie na wykazanego
odbiorcę;
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

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
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:
PKA/PN-1/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.10.2013 - 11:00

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: 22.10.2013 - 11:15
Miejscowość
Gdynia ul. Platynowa 19/21, pok.6

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Inne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1/ Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego (Zał. Nr 1 do
SIWZ),
2/ Formularz cenowy zgodny z zał. Nr 2 do SIWZ,
3/ wzór świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju napędowego i oleju
opałowego, który będzie stosowany przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie realizacji umowy,
4/ wzór dowodu wydania określającego pochodzenie oleju napędowego i oleju opałowego oraz zawierającego
następujące dane: temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu, gęstość w temp. + 15º C,
masę produktu w kg, objętość w temp. +15º C
5/ aktualna autoryzacja wskazanego w ofercie producenta oferowanego oleju napędowego i oleju opałowego
uprawniająca do ich dystrybucji lub aktualna umowa zawarta przez Wykonawcę z producentem paliw, z której
jednoznacznie wynika, że Wykonawca jest upoważniony do sprzedaży oleju napędowego i opałowego.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem .
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt ich otrzymania.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne
spowoduje jej odrzucenie.
Ofertę stanowi druk “OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i
oświadczeniami.
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać :
-druk Oferta,
-załączniki,
-oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym osobom, których
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27
ust.2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przekazane w inny sposób.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2013


