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Skierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY AUTOGAZU 
LPG DO STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI 
SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. 

CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH 
Numer ogłoszenia: 84556 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 

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: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. , ul. Czerwona 7, 96-100 

Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 8333097, faks 46 8333097. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkskierniewice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o. miasta. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE HURTOWE 

DOSTAWY AUTOGAZU LPG DO STACJI PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z 

O.O. W SKIERNIEWICACH, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W 

SKIERNIEWICACH. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia są sukcesywne hurtowe dostawy autogazu LPG do stacji paliw Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Spółka z .o.o. w Skierniewicach, zlokalizowanej w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 

7. Szacunkowa wielkość dostaw na czas trwania umowy wynosi: 407 162 l. Szacunkowa wielkość 



dostawy miesięcznej 33 930 l. Szacunkowa wielkość dostaw tygodniowych: 2 x po 4000 l. 

Pojemność zbiornika gazowego Zamawiającego: 4,85 m3 . 2.Zamawiający w przypadku mniejszej 

sprzedaży przedmiotu zamówienia aniżeli ilość planowana, o której mowa w pkt 1 zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia ilości zamawianego gazu LPG. W tym przypadku, wykonawcy nie będą 

przysługiwały wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 3.Dostarczany gaz LPG 

musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania kontrolowania jakości 

paliw, Dz. U. z 2006 r. Nr 169 , poz. 1200 ze zm., a w szczególności w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG 

, Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm. i aktualnej normie EN - 589 Paliwa do pojazdów 

samochodowych LPG, jak również musi być zgodny z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i 

przepisami określającymi wymagania jakościowe. 4.Wymagany termin jakości dostarczonego 

paliwa minimum: 30 dni.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.30.00-0. 

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: Okres w miesiącach: 12. 

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 Aktualna koncesja na obrót paliwami w zakresie przedmiotu zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch głównych dostaw z podaniem ich ilości i 

wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - 

odpowiadających rodzajem i wielkością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia. 

Za dostawy główne odpowiadające rodzajem i wielkością dostawom stanowiącym 

przedmiot zamówienia uznaje się dostawy w ilości nie mniejszej niż 350 000 l - Załącznik 

Nr 4 do SIWZ. W przypadku do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, 

wykonawca zobowiązany jest złożyć poświadczenie wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie pozyskać poświadczenia, 

wykonawca składa oświadczenie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

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; 



• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 



• 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 - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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) 

IX. INNE DOKUMENTY 1. Oświadczenie dot. jakości paliwa - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. 

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia obowiązuje załączenie pełnomocnictw do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 



przedmiotu zamówienia , przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

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: najniższa cena. 

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 

3. Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian 

zostały określone w § 8 wzoru umowy. - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mzkskierniewice.pl BIP zakładka przetargi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Czerwona 7, 

96-100 Skierniewice, Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat, I piętro - siedziba Zamawiającego ul. 

Czerwona 7 96-100 Skierniewice Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.. 

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 
 



 


