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PL-Gdynia: Olej napędowy

2009/S 173-250164

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 
Dostawy

 
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., ul. Platynowa 19/21, Do wiadomości Grażyna
Szałucka, PL-81-032  Gdynia. Tel.  +48 586230576-42. E-mail g.szalucka@pkagdynia.pl. Faks  +48
586634395.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkagdynia.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Sukcesywne dostawy 8 500 000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w warunkach
arktycznych) oraz 320 000 litrów oleju opałowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: Stacja paliw PKA Gdynia, ul. Platynowa 19/21.
Kod NUTS: PL633.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

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).

mailto:g.szalucka@pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
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Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8.9.2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 167 poz. 1185).
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.
Parametry oleju opałowego muszą być zgodne z normą PN-C-96024:
* temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 oC.
* całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie wyższa niż 24 mg/kg.
* wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg.

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

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:

Dostawy 8 500 000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w warunkach
arktycznych) oraz 320 000 litrów oleju opałowego.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 48 (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:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 95 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem w ciągu
14 dni od daty wystawienia faktury.
Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje w formie
przelewu bankowego na konto Wykonawcy. Dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego jest dniem
zapłaty.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:

Tak.
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W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonywali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy oleju
napędowego w ilości co najmniej 1 900 000 litrów rocznie na każdego wykazanego odbiorcę oraz co najmniej 2
dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej 60 000 litrów rocznie na każdego wykazanego odbiorcę;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 270 000 PLN.
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda, aby
Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1) koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.4.1997 r (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1504.).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w
dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, 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.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu
Skarbowego, 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) 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 zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS,
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.
5) 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.
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6) 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.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa wyżej:
1) pkt. 2, 3, 4, i 6 – 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. 5 – 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 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 pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż
6 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:
1/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości nie mniejszej niż 1 270 000 PLN, wystawioną 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 być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda, aby
Wykonawca załączył do oferty:
1/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Wykaz musi zawierać:
* co najmniej 2 dostawy oleju napędowego w ilości co najmniej 1 900 000 litrów rocznie na każdego
wykazanego odbiorcę.
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* co najmniej 2 dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej 60 000 litrów rocznie na każdego wykazanego
odbiorcę.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

PKA/PN-1/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.10.2009 - 10:00.

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:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7) Warunki otwierania ofert:
Data: 14.10.2009 - 10:15.
Miejsce: Siedziba PKA Sp. z o.o., Gdynia, ul. Platynowa 19/21.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.



Dz.U./S S173
09/09/2009      
250164-2009-PL  

Wspólnoty Europejskie – Sektory gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji – Procedura otwarta

6/6

 

 
09/09/2009       S173  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Sektory gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji – Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
— wzoru świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju napędowego i oleju
opałowego, który będzie stosowany przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie realizacji umowy,
— wzoru 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,
— świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego lub dokument równoważny potwierdzający, że
dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym określonym
przez producenta (np. umowa z producentem, umowa z autoryzowanym dystrybutorem wraz z jego
oświadczeniem, że olej opałowy dostarczany przez Wykonawcę odpowiada normom lub specyfikacjom
technicznym producenta).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagane dokumenty muszą być złożone przez co najmniej jednego Wykonawcę.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, PL-02-676  Gdynia. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

4.9.2009.

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

