
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.mzkskierniewice.pl 

 

Skierniewice: Sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa 

gazowego propan-butan (LPG) do stacji paliw, zlokalizowanej przy 

ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach Miejskiego Zakładu Komunikacji 

Sp. z o.o. w Skierniewicach. 

Numer ogłoszenia: 69384 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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 

płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG) do stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Czerwonej 7 

w Skierniewicach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia są sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan (LPG) na 

potrzeby sprzedaży zewnętrznej. Dostarczany gaz 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 

http://www.mzkskierniewice.pl/


z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe. 

Szacunkowa roczna wielkość dostaw wynosi: 300 000 l przez okres jednego roku.. Podana ilość 

może ulec zmianie w zakresie ( ± ) 20% - w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu mniejszej bądź większej ilości paliwa po 

zaoferowanej cenie. 2.Dostawy o charakterze sukcesywnym 11 kilogramowych butli z gazem 

propan butan. Szacunkowa roczna ilość dostaw - 1000 sztuk. Szacunkowa ilość może ulec zmianie 

( +;-) 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość dostawy miesięcznej od 

30 do 50 butli.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.30.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) 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 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć: aktualną na dzień składania ofert koncesję w zakresie obrotu paliwem objętym 

niniejszym zamówieniem t.j. gazem płynnym ( LPG ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy wykażą, że należycie wykonali dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej 1 dostawę gazu płynnego w ilości stanowiącej przedmiot 

niniejszego zamówienia. 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu oferty, że przedmiot 

zamówienia wykona za pomocą własnego wyposażenia zakładu lub będzie polegał na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innego podmiotu stosownie do art. 26 ust. 

2b u.p.z.p.. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu oferty, że przedmiot 

zamówienia wykona za pomocą własnego wyposażenia zakładu lub będzie polegał na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innego podmiotu stosownie do art. 26 ust. 

2b u.p.z.p.. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez podpisanie oświadczenia w 

formularzu oferta. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w n/w 

przypadkach: 1.terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy, 2. zmiany 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki 

wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 3.zmian technicznych, o ile są one dla 

Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.mzkskierniewice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 96 -100 

Skierniewice. ul. Czerwona 7 Siedziba Zamawiającego.. 

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

05.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Ul. Czerwona 7, 96 - 100 

Skierniewice , Sekretariat - I piętro. 

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 

 

 


