
Dz.U./S S64
31/03/2012
103970-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/6

31/03/2012 S64
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103970-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Tychy: Oleje napędowe
2012/S 64-103970

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Międzygminne Przedsiębiortswo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o.
ul. G. Roweckiego 44
Punkt kontaktowy: Międzygminne Przedsiębiortswo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp.
z o.o.
Osoba do kontaktów: Szymon Łakota
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 322198427
E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
Faks:  +48 323276950
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.master.tychy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Przedsiębiorstwo Międzygminne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach - Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Sukcesywna dostawa około 250 000 litrów oleju napędowego (250, m³) na Składowisko Odpadów
Komunalnych w Tychach- Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Olej napędowy winien spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 590. Maksymalna dostawa
jednorazowa nie większa niż 4 500 litrów.
2) Dostawy winny być dokonane nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
3) Dostawy oleju napędowego należy realizować za pomocą autocystern na koszt i odpowiedzialność
Wykonawcy, zgodnie z wcześniejszym zamówieniem Zamawiającego.
4) Wykonawca obowiązany jest zapewnić jakość paliwa zgodną z obowiązującymi normami.
5) Wykonawca obowiązany jest utrzymać jakość dostarczanych paliw wg SIWZ i oferty oraz utrzymać cenę z
zastosowaniem zaoferowanej marży lub opustu przez cały okres obowiązywania umowy.
6) Do rozliczenia ceny paliwa będzie stosowany system wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z
kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.
7) Zamawiający w trakcie realizacji dostawy zleci dwa badania jakości paliwa na koszt wykonawcy. Koszt
jednorazowego badania jakości nie przekroczy kwoty 600,00 PLN netto i będzie obejmował badanie: gęstość,
skład frakcyjny, temperaturę zapłonu, zawartość wody, lepkość.
8) Termin płatności faktur: 21 dni od wpływu do siedziby Zamawiającego. Rozliczenia będą następować w
PLN.
9) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przypadku zakupu nowych
samochodów bądź sprzętu na Składowisko.
Wartość dodatkowych dostaw: do 10 % wartości zamówienia.
10) W ramach realizacji usługi dostawy paliwa Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następującego
systemu elektronicznego monitoringu obiegu paliwa:
Zamontowanie w istniejącym zbiorniku paliwa bezciśnieniowym - dwuściankowym Fuelmaster FM 5000 firmy
TITAN EKO Sp. z o.o. Nr fabr. D1171203/2004 o pojemności 5,0 m3 niezbędnych urządzeń pozwalających
wdrożyć system kompleksowego, elektronicznego monitoringu paliw.
Zadaniem systemu powinno być monitorowanie drogi paliwa od załadunku w rafinerii, poprzez trasę przejazdu,
kończąc na rozładunku do zbiornika klienta. Dostarczana informacja na temat tego, co dzieje się z zakupionym
i transportowanym paliwem powinna pozwolić na większą kontrolę nad dostawą paliwa do klienta. Zastosowane
urządzenia GPS, powinny pozwolić w każdej chwili zlokalizować samochód, sprawdzić jego drogę i czas
przejazdu.
Najważniejszą rolą systemu powinna być kontrola poziomu paliwa w zbiorniku Fuelmaster klienta, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed wszelkimi próbami kradzieży paliwa lub dolewania innych substancji. Każda
zmiana poziomu paliwa w zbiorniku ma być rejestrowana pod względem daty, godziny, ilości, tożsamości
tankującego oraz tankowanego pojazdu. System powinien pozwolić użytkownikowi zbiornika nie tylko
racjonalnie gospodarować paliwem, ale i dokładnie je rozliczać i inwentaryzować.
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Stały monitoring poziomu paliwa w zbiorniku przez dostawcę paliwa powinien pozwolić na usprawnienie
procesu samego zamawiania paliwa. W przypadku wyczerpania paliwa w zbiorniku dostawca samodzielnie
zareaguje dostawą w celu uzupełnienia jego poziomu.
System powinien wychwycić wszelkie nieścisłości w tankowaniu poprzez porównanie ilości paliwa pobranego
w danym momencie ze zbiornika z ilością jaka zostanie wlana do baku pojazdu. Obie wartości powinny być
zbliżone. System powinien pozwolić na eliminowanie nieuczciwych praktyk, takich jak na przykład tankowanie
części paliwa do kanistra. System powinien pozwolić na obsługę tankowania ze zbiornika do samochodu bez
udziału pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę paliwami.
Kontrola paliwa tankowanego ze zbiornika do monitorowanych samochodów służbowych winno usprawnić całą
gospodarkę paliwową w firmie. Monitoring powinien diametralnie uprościć i ułatwić racjonalne gospodarowanie
paliwami, eliminując wszelkie niepożądane efekty z tym związane.
System powinien współdziałać z eksploatowanym w samochodach i sprzętach pracujących na terenie zakładu
systemem GPS firmy XTRACK.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
250.000 litrów + ewentualne zamówienia uzupełniające do 25 000 litrów

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy;
B) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
C) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
D) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
A) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:
— koncesję na obrót paliwami płynnymi – olejem napędowym,
— licencja na wykonywanie transportu drogowego paliw płynnych (oleju napędowego) - świadectwo
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wraz ze świadectwem legalizacji dla
minimum jednego samochodu,
— dokument potwierdzający spełnienie wymaganych właściwości paliw objętych przedmiotem zamówienia
– np. wyniki badań laboratoryjnych, których wartości będą spełniać wymogi Polskich norm, ewentualnie
uzupełnionych normą zakładową, warunkami technicznymi itp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunku:
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Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży sporządzony wykaz (załącznik nr 4)
zrealizowanych minimum 4 zamówień polegających na sukcesywnym dostarczaniu oleju napędowego do
odbiorcy. Minimalna wartość zrealizowanego zamówienia 200 000,00 PLN - każda.Do oferty należy załączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zrealizowanie minimum 4 zamówień polegających na sukcesywnym dostarczaniu oleju napędowego do
odbiorcy. Minimalna wartość zrealizowanego zamówienia 200 000,00 PLN - każda. Do oferty należy załączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DP/03/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.5.2012 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.5.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.5.2012 - 10:05

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://WWW.UZP.GOV.PL
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.3.2012

http://WWW.UZP.GOV.PL
http://www.uzp.gov.pl

