Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
kcgo.karkonosze.eu

Mysłakowice: Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy.
Numer ogłoszenia: 30685 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w
Bukowcu , Bukowiec, ul. Robotnicz 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 71 31
271, faks 75 71 31 271.


Adres strony internetowej zamawiającego: kcgo.karkonosze.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa płynnego (ON)
dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem
zamówienia jest dostawa paliwa płynnego (ON) w celu zabezpieczenia potrzeb
transportowych i sprzętowych do pojazdów, maszyn i urządzeń Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy. 2) Zamawiający dysponuje w pełni
funkcjonalnym, zbiornikiem dozującym paliwa klasy III (ON) o pojemności 5000 dm3 wraz z
osprzętem, usytuowanym na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w
Ścięgnach - Kostrzycy. Szacunkowe roczne zużycie paliwa płynnego (ON) na zaspokojenie
potrzeb Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami to około 140 000 dm³. Zakładana
częstotliwość uzupełniania zbiornika 1 raz na 2 tygodnie. Rzeczywista ilość paliwa płynnego
(ON) według potrzeb Zamawiającego. Dostawa paliwa płynnego (ON) na teren
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy ma się odbywać w
dniu wcześniej uzgodnionym telefonicznie potwierdzonym faksem lub drogą elektroniczną (2
- 3 dni wcześniej) z Zamawiającym. Ewentualne dodatkowe dni według potrzeb
Zamawiającego. Parametry dostarczanego paliwa płynnego (ON) muszą być zgodne z PN-EN
590.3) Zamawiający przedstawi przy podpisaniu umowy:- wykaz osób uprawnionych do
odbioru paliwa płynnego (ON), 4)Wymagana realizacja pobierania paliwa płynnego (ON)

odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy Dostawcą, a osobą uprawnioną z
ramienia Zamawiającego do odbioru paliwa płynnego (ON) z każdorazowym wydaniem
dokumentu WZ. 5) Ewidencja towarów prowadzona będzie w zestawieniach zawierających w
szczególności:- ilość pobrania paliwa płynnego (ON), datę pobrania paliwa płynnego (ON),
nazwisko pobierającego,6)Forma rozliczania pobranego paliwa płynnego (ON) będzie
bezgotówkowa, rachunkiem/fakturą zbiorczym/ą za okres rozliczeniowy płatny przelewem,
przy czym okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż miesiąc kalendarzowy. Dostawca
zobowiązuje się dostarczyć rachunek/fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty
wystawienia..
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: Okres w
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
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
Posiadają zezwolenie (koncesję) na działalność gospodarczą objętą
przedmiotem zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi polegające na dostawie
paliw płynnych do siedziby odbiorcy w ilości nie mniejszej niż 100 000 dm3 w
ciągu kolejnych 12 miesięcy
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują minimum jednym samochodem autocysterną z dystrybutorem w
celu dostarczenia paliwa płynnego (ON) na teren Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami Ścięgny - Kostrzyca
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują minimum jednym samochodem autocysterną z dystrybutorem w
celu dostarczenia paliwa płynnego (ON) na teren Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami Ścięgny - Kostrzyca
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

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;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
Aktualną i ważną legalizację pomiarową dla instalacji przewoźnej do wydawania
paliwa płynnego (ON) dla każdego z samochodów (cysterna).Nazwę producenta
paliwa płynnego (ON) w wraz z poświadczonym odpisem świadectwa jakości

dostarczanego paliwa płynnego (ON) o właściwościach wg PN-EN 590 wydanego
przez producenta
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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: kcgo.karkonosze.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoskie
Centrum Gospodarki Odpadami Ścięgny - Kostrzyca (składowisko odpadów).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami
Ścięgny - Kostrzyca (składowisko odpadów) , lub listownie (przesyłką) na adres
Zamawiającego.
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

