OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Łowicz: Dostawa oleju napędowego oraz zbiornika paliw w formie
użyczenia
Numer ogłoszenia: 348156 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU , ul. Jana Pawła II
173/175, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8372247.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdit.lowicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz zbiornika paliw w
formie użyczenia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według normy PN-EN
590 + A1:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 23.10.2015r.) do udostępnionego do nieodpłatnego
użyywania na okres trwania umowy bezciśnieniowego, dwuścianowego, naziemnego, zbiornika z tworzywa
sztucznego na magazynowanie dostarczanego oleju napędowego o pojemności od 3000 do 5000 l. /zwanego
dalej zbiornikiem paliwa/ umieszczonego przez Wykonawcę na terenie Powiatowego Zarządu Dróg i
Transportu w Łowiczu. 2)Zbiornik paliwa zgodny z normą CE winien być wyposażony w urządzenie pomiarowe
dozujące paliwo, oraz spełniać wymagania dla danego typu zbiorników potwierdzone Protokołem badania
sprawdzającego wystawionego przez UDT. Parametry minimalne zbiornika: a)Dystrybutor wyposażony w
pompę elektryczną (230V). b)Przepływomierz analogowy lub cyfrowy o maksymalnym dopuszczalnym
odchyleniu pomiaru +/- 1 %. c)Zamykana na klucz obudowa dystrybutora. d)Bezprzewodowy czujnik
aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.

e)Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej. f)Elastyczny przewód
zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym. g)Pistolet automatyczny, samoodcinający z
wężem giętkim o dł. min. 12 m. h)Mechanizm zabezpieczenia przed przelaniem. i)Pokrywa rewizyjna (w
zbiorniku wewnętrznym) o średnicy 4. j)Króciec wlewowy 2, k)Od powietrznik umieszczony w zbiorniku
wewnętrznym. l)Przyłącze uziemienia. 3)Termin dostawy zbiornika na olej napędowy: 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. 4)Utrzymanie sprawności technicznej użyczanego zbiornika należy do Wykonawcy
zamówienia przez cały okres trwania umowy. 5)Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi
do 40 000 litrów w okresie obowiązywania umowy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 44.60.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy posiadają
aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) należy
złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu z Wykonawców (wspólników, konsorcjantów) lub innej
osobie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•

1 - Cena - 75

•

2 - Termin płatności - 25

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie pisemnego aneksu w przypadku, gdy: 1)przed
upływem okresu na jaki została zawarta umowa, całkowita planowana ilość paliwa została zakupiona a wartość
umowy nie została jeszcze wyczerpana - do wysokości wartości umowy, 2)cała wartość umowy została
wyczerpana a planowana ilość paliwa nie została zakupiona - do wysokości całkowitej planowanej ilości paliwa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pzdit.lowicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg i
Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2015
godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175 99-400
Łowicz, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

