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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 51
Staszów
28-200
Polska
Tel.:  +48 601408755
E-mail: sekretariat@pksstaszow.com.pl 
Faks:  +48 158642342
Kod NUTS: PL33
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pksstaszow.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pksstaszow.com.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.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport lądowy, pasażerski

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz
autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

mailto:sekretariat@pksstaszow.com.pl
http://www.pksstaszow.com.pl
http://www.pksstaszow.com.pl
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II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL33
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy do - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.; ul. Krakowska 51, 28-200
Staszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz
autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowy zakres zamówienia.
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95, Pb 98
oraz autogazu odpowiadających normom jakościowym, określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz.U. Nr 221,
poz.1441/.
b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie w okresie 24 miesięcy:
– olej napędowy w ilości ok. 3 800 000 litr w okresie 24 m-cy,
– benzyna Pb 95 w ilości ok. 1 400 000 litr w okresie 24 m-cy,
– benzyna Pb 98 w ilości ok. 190 000 litr w okresie 24 m-cy,
- autogazu LPG w ilości ok. 1 000 000 litr w okresie 24 m-cy,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w SIWZ stanowią
wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
d) Dostawy paliwa z bazy hurtowej Wykonawcy dokonywał będzie Wykonawca własną autocysterną.
e) Każda partia odbieranego paliwa musi posiadać poświadczone ksero atestu jakościowego (Świadectwo
jakości) paliwa wystawione przez akredytowane laboratorium.
f) Każda partia odbieranego paliwa musi posiadać dowód wydania z bazy magazynowej.
g) Dostawy oleju napędowego przejściowego i zimowego następować będą po złożeniu zamówienia przez
Zamawiającego w okresach przewidzianych PN –EN 590.
h) Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 09100000-0.
i) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
j) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
k) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp.
l) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia.
m) Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zam. pub. , tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym
zakresie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2019
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

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający
samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunek
udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z
wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji usługi przez ten
podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku udziału w
postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że:
• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł,
• że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający
samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku udziału w
postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że
• wykonał zamówienia o wielkości minimum 2 500 000 litrów rocznie (ON+PB) dla jednego Zamawiającego - z
należytą starannością – wzór – załącznik do siwz;
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• dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 200 km od siedziby
Zamawiającego – wzór załącznik do siwz,
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający
samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł.
Wadium może być wniesione w następujących formach :
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych ,
• poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym
• gwarancjach bankowych ,
• gwarancjach ubezpieczeniowych ,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000
r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz. U.nr 109, poz. 1158, z póź. zm).
Szczegółowe warunki dotyczące wpłaty i zwrotu wadium przedstawione są w SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe informacje przedstawione są w siwz wraz z załącznikami.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty;
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje zawiera SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbywać się będzie na zasadach szczegółowo opisanych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik do siwz.
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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: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:00

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

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: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 49
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Staszowie
ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

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:
Za ok. 24 miesiące

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23
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- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje
lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku udziału w
postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że:
• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł,
• że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku udziału w
postępowaniu zobowiązany jest wykazać, że
• wykonał zamówienia o wielkości minimum 2 500 000 litrów rocznie (ON+PB) dla jednego Zamawiającego - z
należytą starannością – wzór – załącznik do siwz;
• dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 200 km od siedziby
Zamawiającego – wzór załącznik do siwz,
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
- Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi
- wykaz dostaw
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
2.000.000,00 zł.
Szczegółowy opis dotyczący warunków udziału w postępowania oraz braku podstaw do wykluczenia
przedstawiony jest w SIWZ.
Ponadto:
- Zamawiający zgodnie z delegacją art. 24aa u.p.z.p. dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy
Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6, aukcji
elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i dynamicznego systemu zakupów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odłwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224578770

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Szczegółowe warunki dotyczące środków ochrony prawnej przedstawione są w art. 180 – 198 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2017


