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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100118-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2017/S 054-100118
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
MZK-Pabianice Spółka z o.o. w Pabianicach
731-192-39-34
ul. Lutomierska 48
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mondzielewski
Tel.: +48 422155195
E-mail: sekretariat@mzkpabianice.pl
Faks: +48 422155195
Kod NUTS: PL114
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzkpabianice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mzkpabianice.pl/site/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MZK Spółka z o.o. w Pabianicach.
Numer referencyjny: 1/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09134220

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości i o właściwościach niżej podanych:
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a) 900 m3 (x1) oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania normy PN-EN 590,
b) 80 m3 (x2) oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych” spełniających
wymagania normy PN-EN 590,
c) 70 m3 (x3) oleju napędowego spełniających wymagania normy PN-EN 14214+A1.
Zamawiający nie dopuszcza ofert zawierających propozycję dostawy oleju zawierającego produkty pochodzące
z recyklingu tworzyw sztucznych (dodatków typ PET).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 794 120.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości i o właściwościach niżej podanych:
a) 900 m3 (x1) oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania normy PN-EN 590,
b) 80 m3 (x2) oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych” spełniających
wymagania normy PN-EN 590,
c) 70 m3 (x3) oleju napędowego spełniających wymagania normy PN-EN 14214+A1.
Zamawiający nie dopuszcza ofert zawierających propozycję dostawy oleju zawierającego produkty pochodzące
z recyklingu tworzyw sztucznych (dodatków typ PET)
2. Informacje uszczegóławiające:
a) Podane ilości poszczególnych rodzajów oleju napędowego mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy.
b) Olej napędowy musi spełniać wymagania PN-EN 590 oraz normy PN-EN 14214+A1.
c) Decyzję o rodzaju dostarczanego oleju napędowego podejmuje Zamawiający.
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych wynikających z podziału zamówienia ze
względu na wymienione wyżej parametry, oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana
za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.
e) Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego transportem dostawcy i na jego koszt w ciągu 24
godzin od złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. Dostawy będą się odbywać w dni robocze w godz. 7:00 –
12:30.
f) Jednorazowa dostawa będzie realizowana w ilości 15 – 32 m3. Zamawiający przewiduje min. 2 takie dostawy
w miesiącu. Przyjęcie dostawy będzie wykonywane zgodnie z „Instrukcją odbioru i rozliczania paliwa przy
realizacji dostaw transportem dostawcy”, która stanowi załącznik do wzoru umowy.
g) Rozliczenie ilościowe dostawy oleju napędowego będzie realizowane w temperaturze referencyjnej + 15°C.
Ilości będą przeliczane zgodnie z opracowaniem Władysława Maciejewskiego “Rozliczenie braków w paliwach
płynnych z kompensacją objętości do temp. + 15º C. W-wa 2003 r., “Tablic gęstości i tablic współczynników
korekcyjnych objętości olejów napędowych”
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h) Przy każdorazowej dostawie należy przedstawić aktualne świadectwo jakości producenta oleju i dowód
wydania (nalewu). Dokumenty te muszą być wydane w dniu dostawy. Dopuszcza się przedstawienie tego
świadectwa lub orzeczenia laboratoryjnego niezależnej jednostki laboratoryjnej (np. Naftobazy).
i) Dostawca oleju napędowego zobowiązany jest załączyć do oferty:
— Warunki techniczne lub Normy zakładowe – dokument producenta oferowanego oleju potwierdzający
parametry tego oleju zgodnie z normą PN-EN 590 oraz normą PN-EN 14214+A1,
— Karty charakterystyki paliw – zgodnie z ustawą z dnia 25.2.2011 roku o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63 poz. 322).
3. Przewidywany okres trwania umowy – 24 miesiące od dnia podpisania umowy chyba, że zaistnieją
przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Kody CPV:09.13.42.20-5
5. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza fakturowanie
oddzielnie za każdą zrealizowaną dostawę oleju napędowego. Warunki płatności
— przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 794 120.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Dostawa paliwa na dalsze okresy funkcjonowania Zamawiającego.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 tj. Dz.U. 2017
poz. 220).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zasady i kryteria udziału zostały opisane w siwz.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert
Wykonawca oświadcza że złożył kaucję gwarancyjnej wynoszącą minimum 1 000 000 000 PLN, o której
mowa w art. 105a i 105b ustawy z dnia 11.3.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 710 z
późniejszymi zmianami). Wykonawca winien przez cały okres obowiązywania umowy figurować w wykazie
podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w powyższej ustawie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza fakturowanie
oddzielnie za każdą zrealizowaną dostawę oleju napędowego. Warunki płatności
— przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Brak szczegółowych wskazań.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48 – świetlica.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zainteresowane osoby winny się stawić na 5 minut przed otwarciem ofert.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2019 roku.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
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1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017
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