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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78272-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Starogard Gdański: Olej napędowy
2017/S 043-078272

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Spółka z o.o.
ul. Tczewska 22
Starogard Gdański
83-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Górecka
Tel.:  +48 585623067
E-mail: r.glodek@starkom.pl 
Faks:  +48 585623067
Kod NUTS: PL635
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.starkom.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.starkom.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z transportem.
Numer referencyjny: DGT 196/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:r.glodek@starkom.pl
http://www.starkom.pl
www.starkom.pl
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Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z transportem ”
w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:
— letniego,
— przejściowego,
— zimowego,
spełniającego wymogi normy PN – EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje
napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 roku w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późniejszymi
zmianami), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania zawarte w
Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013-12E.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL635
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw na bazie MZK w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 20 – 100 % dostaw.

II.2.4) Opis zamówienia:
Całkowita wielkość zamówienia: 400 000 litrów oleju napędowego (400 m3). Podana wielkość zapotrzebowania
Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o
30 %.
Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 10 000 litrów (10 m3). Zamawiający przy każdej
dostawie wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego
paliwa oraz jednorazowo – Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – przy pierwszej dostawie oleju
napędowego: letniego, przejściowego, zimowego.

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: 24
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
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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:
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj. posiadania koncesji na obrót paliwami zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dn.
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017.220t.j. ze zm.)
— posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech
dostaw oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto.
— wpis do wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2011 r.,Nr 177 poz.1054 z późn. zm.) oraz złożenie w urzędzie kaucji gwarancyjnej o której mowa
w art. 105b ust.1 tej ustawy, wynoszącej co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych). Dokonanie wpłaty
kaucji zostanie zweryfikowane poprzez wgląd do wykazu, o którym mowa powyżej. Termin ważności kaucji
gwarancyjnej musi obejmować cały okres obowiązywania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

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: 11/04/2017
Czas lokalny: 09:45

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Starogard Gdański, ul. Tczewska 22, pok. nr 4 Sekretariat.

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
02-626
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2017


