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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372100-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Paliwa
2017/S 182-372100

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544121805
E-mail: saniko@saniko.com.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku.
Numer referencyjny: BZ/ZP.11/12/09/17.

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 380.000
l dla temperatury referencyjnej +15, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
we Włocławku. Wykonawca, na czas trwania umowy, wyposaży Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania
oleju napędowego.

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
09134000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Włocławek, Miasto i Gmina Brześć Kujawski.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości
380.000 l dla temperatury referencyjnej +15, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z
o.o. Wykonawca, na czas trwania umowy, wyposaży Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, w naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju napędowego,
posiadający system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm³. Zakres temperatury urządzenia od
-40 do +60.
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy oleju napędowego do:
a) Bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 wraz z usługą tankowania do
stacji paliw. Ilość tankowań: ok. 4-7 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 5000 l/ 1 dostawa. Łączna
szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi ok. 217.000 l.
b) RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski wraz z usługą bezpośredniego tankowania do zbiornika
będącego własnością Wykonawcy. Ilość tankowań: ok. 6-10 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niż 2500 l/
1 dostawa. Łączna szacunkowa ilość oleju napędowego, w okresie realizacji zamówienia, wynosi ok. 163.000 l
3. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:
a) od 7:00 do 14:00 w przypadku dostaw do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul.
Komunalnej 4,
b) od 6:00 do 20:00 w przypadku dostaw do RZUOK w Machnaczu,
jak również w soboty i święta, gdy zajdzie taka konieczność w godzinach ustalonych z przedstawicielem
Zamawiającego. Dostawy w innych godzinach niż podane powyżej możliwe po uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, iż ilości oleju napędowego podane w pkt. 1 i w pkt. 2 ppkt. 1 lit. a) i b) są ilościami
szacunkowymi podanymi w celu prawidłowego określenia wartości zamówienia. Wykonawca nie będzie wnosił
roszczeń z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie
zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego w terminie 24 h od chwili
złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania telefonicznie lub pisemnie w formie faksu lub e-maila.
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6. Transport oleju napędowego realizowany w całości przez Wykonawcę – bez udziału Zamawiającego.
Środki transportowe Wykonawcy winny być wyposażone w układ dystrybucyjno-pomiarowy posiadające
ważną legalizację potwierdzoną świadectwem ważności wydanym przez Urząd Miar i Jakości, posiadające
oplombowane wlewy i wylewy.
7. Dostarczany olej napędowy winien być czysty mikrobiologicznie i odporny na ewentualne skażenia
biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego,
poprzez wykonanie badań w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji,
w zakresie badanych cech oleju napędowego. W przypadku gdy badanie potwierdzi zanieczyszczenie paliwa
Wykonawca zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych badań oraz nałoży na Wykonawcę karę w
wysokości 50 % wartości brutto wadliwej dostawy.
9. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy zobowiązany będzie do
dostarczenia do RZUOK w Machnaczu, dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego,
posiadającego system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm3. Zakres temperatury urządzenia
od -40 do +60.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdz. III SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach
umownych.

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
Koniec: 31/08/2018
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
W niniejszym postępowaniu może zostać zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 tj. Dz.U. 2017 poz. 220).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum 1 zamówienia
w zakresie sukcesywnej dostawy oleju napędowego, w ilości nie mniejszej niż 300.000 litrów, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym obejmujący:
— minimum 2 pojazdy – autocysterny do przewozu paliw napędowych, spełniające warunki techniczne do
przewozu paliw płynnych wymagane przepisami prawa, którymi Wykonawca będzie realizował niniejsze
zamówienie.
— minimum 1 naziemny dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania oleju napędowego, wyposażony w
system dozujący i system monitoringu, o pojemności 2500 dm3. Zakres temperatury urządzenia od -40 do +60.
Zaoferowany przez Wykonawcę zbiornik winien posiadać atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane
prawem uprawniające do jego użytkowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie.
b) przedłożenia posiadanych atestów i certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania a
wymaganych prawem na zaoferowany przez Wykonawcę zbiornik na olej napędowy.
Istotne Postanowienia Umowne stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.

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: 30/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 30/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek – salka
konferencyjna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Czerwiec 2018 rok.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10
000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie (...) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: (...) w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

