Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.zuo.kwidzyn.pl - zakładka: Przetargi

Kwidzyn: Zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 70 000
litrów
Numer ogłoszenia: 407882 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z. o.o. , Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn, woj.
pomorskie, tel. 055 2795828, faks 055 2795828.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą oleju
napędowego w ilości 70 000 litrów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Planowany zakres
zamówienie dotyczy zakupu wraz z dostawą oleju napędowego zg. z PN-EN 590 w ilości 70 000 l.
Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy oleju napędowego do swojej siedziby w Gilwie Małej
8 (odległość od Kwidzyna w kierunku m. Prabuty wynosi 18 km), w min. ilości jednej dostawy 4
000,0 l. Termin dostawy oleju - w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zmawiającego.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o maksymalnej
wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tożsamych
dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż posiada
Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22. ust 1 ustawy Pzp



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22. ust 1 ustawy Pzp



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22. ust 1 ustawy Pzp



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22. ust 1 ustawy Pzp

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - Termin płatności - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości stawek
podatku od towarów i usług za sprzedaż rzeczy objętych umową, to wynagrodzenie, o którym mowa
w § 1 ulegnie odpowiedniej zmianie a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w
stosownym aneksie do umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zuo.kwidzyn.pl - zakładka: Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji
Odpadów Spółka z o.o., Gilwa Mała 8,82-500 Kwidzyn (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.12.2014 godzina 07:30, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., Gilwa Mała 8,82-500
Kwidzyn (sekretariat).
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

