Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pzdit.lowicz.pl

Łowicz: Dostawa benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 349608 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
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 benzyny bezołowiowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 odpowiadającej wymaganiom jakościowym według normy
PN-EN 228:2013-04/Ap1:2013-10 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.). a)Wykonawca udziela
zamawiającemu gwarancji na dostarczone (pobrane) paliwo na okres 30 dni od dnia dostawy (pobrania). b)Na
pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwo jakości dostarczonej (pobranej) partii
paliwa. c)O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości lub ilości dostarczonego (pobranego)
paliwa Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. d)Wykonawca zobowiązuje
się do pokrycia szkód powstałych na skutek dostarczenia paliwa niezgodnego z obowiązującą Polską Normą.
e)W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego wymaganiom stawianym przez
Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania
zapłaty na konto Wykonawcy do chwili usunięcia szkody. 2)Informacje dotyczące dostaw i płatności: a)Odbiór
benzyny będzie następował w wyznaczonej przez Wykonawcę stacji paliw w systemie bezgotówkowym.

b)Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 stacją paliw, wyposażoną w dystrybutor paliwa dla benzyny
bezołowiowej 95-oktanowej, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul.
Jana Pawła II 173/175, Łowicz). c)Tankowanie odbywać się będzie po cenie wyliczonej wg postanowień
zawartych w umowie dostawy paliw w dniu tankowania. d)Po każdym tankowaniu Wykonawca przekaże
pracownikowi Zamawiającego dokument, zawierający informacje dotyczące rodzaju pobranego paliwa, ilości,
ceny jednostkowej brutto oraz wartości brutto. 3)Przewidywana ilość zamawianej benzyny bezołowiowej
wynosi do 5 000 litrów (ilość maksymalna) 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): 09.13.21.00-4.
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: 29.12.2015
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

