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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354503-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2016/S 196-354503

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., ul. Platynowa 19/21, Osoba do kontaktów: Grażyna
Szałucka, Gdynia 81-154, Polska. Tel.:  +48 586230576. Faks:  +48 586634395. E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.9.2016, 2016/S 186-335014)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09134100, 09135100
Olej napędowy
Olej opałowy
Zamiast:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – dostawa oleju napędowego:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z
ustawą z 10.4.1997 Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 1059 z póź. zm.).
2) sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 1,5
mln litrów rocznie,, przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości
zostały (są) wykonane (wykonywane).
Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 11.3.2004
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 710 z późn.zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję
gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych),
2) potwierdzających, że wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie sprzedaży
paliw,
3) zobowiązania producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczące zapewnienia ilościowej i jakościowej
dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji tego zamówienia (wymóg ten nie
dotyczy wykonawców będących producentami oferowanych paliw).
4) oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego, iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie wymogi jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
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zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 1,5 mln litrów rocznie,, przy
czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały (są) wykonane
(wykonywane).
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 11.3.2004
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 710 z późn.zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję
gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych),
2) potwierdzających, że wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie sprzedaży
paliw,
3) zobowiązania producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczące zapewnienia ilościowej i jakościowej
dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji tego zamówienia (wymóg ten nie
dotyczy wykonawców będących producentami oferowanych paliw).
4) oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego, iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie wymogi jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
Powinno być:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – dostawa oleju napędowego:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź.zm.).
2) sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 1,5
mln litrów rocznie,, przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości
zostały (są) wykonane (wykonywane).
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dysponowali potencjałem w postaci ilościowej i jakościowej dostępności paliwa
będącego przedmiotem zamówienia, tj. dysponowali w okresie do 15.12.2017 r. olejem napędowym w ilości 2.300.000
litrów, w tym 100.000 litrów oleju napędowego arktycznego, spełniającym wymogi jakościowe dla paliw ciekłych
określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz. 1680) oraz normą PN-EN 590-2013-12: Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje
napędowe – Wymagania i metody badań.
Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 11.3.2004
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 710 z późn.zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję
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gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych),
2) zobowiązania producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczącego zapewnienia ilościowej i jakościowej
dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia do dnia 15.12.2017 (wymóg ten nie dotyczy wykonawców
będących producentami oferowanych paliw),
3) oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego, iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie wymogi jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 1,5
mln litrów rocznie,, przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości
zostały (są) wykonane (wykonywane).
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dysponowali potencjałem w postaci ilościowej i jakościowej dostępności paliwa
będącego przedmiotem zamówienia, tj. dysponowali w okresie do 15.12.2017 olejem napędowym w ilości 2.300.000
litrów, w tym 100.000 litrów oleju napędowego arktycznego, spełniającym wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015
poz. 1680) oraz normą PN-EN 590-2013-12: Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i
metody badań.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Godnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów:
1) potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 11.3.2004
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 710 z późn.zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję
gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych),
2) zobowiązania producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczącego zapewnienia ilościowej i jakościowej
dostępności paliwa będącego przedmiotem zamówienia do 15.12.2017 (wymóg ten nie dotyczy wykonawców będących
producentami oferowanych paliw),
3) oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego, iż dostarczony olej napędowy spełniać będzie wymogi jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. 2015 poz. 1680).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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