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Polska-Skierniewice: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2017/S 039-071480
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
ul. Czerwona 7
Skierniewice
96-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Staryga
Tel.: +48 665872690
E-mail: sekretariat@mzkskierniewice.pl
Faks: +48 468333097
Kod NUTS: PL117
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzkskierniewice.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: www.mzkskierniewice.pl
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:
Sukcesywne hurtowe dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON, benzyny bezołowiowej PB 98 I
PB 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach.
Numer referencyjny: MZK.01P.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09134220
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
1. Sukcesywne hurtowe dostawy oleju napędowego ( kod CN 2710 19 43) standardowego i oleju o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (paliwo diesla)
w ilości szacunkowej 1 860 722 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C), spełniającego
wymagania określone w normie PN -EN 590:2013-12
2. Sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej ( kod CN 27101245) 95 w ilości szacunkowej
1 051 778 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C), spełniającej wymagania określone w
normie PN -EN 228:2013-04.
3.Sukcesywne hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej ( kod CN 27101249) 98 w ilości szacunkowej
28 720 litrów ( dla temperatury referencyjnej + 15 o C), spełniającej wymagania określone w normie
PN -EN 228:2013-04.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu większej ilości każdego rodzaju paliwa po
zaoferowanej cenie w okresie trwania umowy – do 20 % w/w ilości szacunkowej zamówienia
podstawowego danego paliwa.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
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
09132100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL117
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skierniewice ul. Czerwona 7
Skierniewice ul. Armii Krajowej 4.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. olej napędowy ( kod CN 2710 19 43) w ilości szacunkowej 1 860 722 litrów ( dla temperatury
referencyjnej + 15 o C).
2. benzyna bezołowiowa ( kod CN 27101245) 95 w ilości szacunkowej 1 051 778 litrów ( dla
temperatury referencyjnej + 15 o C).
3. benzyna bezołowiowa ( kod CN 27101249) 98 w ilości szacunkowej 28 720 litrów ( dla temperatury
referencyjnej + 15 o C).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję
na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę co najmniej 1 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert, przedkładając informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na
kwotę co najmniej 1 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy paliw płynnych o wartości min. 10 mln zł z podaniem ich
wartości, rodzaju paliwa, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert – Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. W zakresie wykazu narzędzi, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje taborem samochodowym ( cysterny samochodowe min. 2 szt.) zgodnie z wymaganiami
ustawy o transporcie drogowym i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych wyposażonymi w
końcówki wlewowe z zalegalizowanym „ odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy
realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy
legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego
paliwa w temperaturze referencyjnej + 150 C ( powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne
wydane przez Urząd Miar i Wag).
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji 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: nie
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: 06/04/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
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: 06/04/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Skierniewice, ul. Czerwona 7.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 2245887800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub będzie miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( zwanej dalej ustawą Pzp)
przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w rozdziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
poniżej/powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.1
ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego
lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 2245887800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017

