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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199050-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Paliwa
2019/S 084-199050
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
ul. Żabia 40
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polska
Osoba do kontaktów: Ernest Wiatrek - Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych, Prokurent
Tel.: +48 412479790
E-mail: zarzad@pksostrowiec.pl
Faks: +48 412479789
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pksostrowiec.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pksostrowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Skarbu Państwa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lądowy pasażerski

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw - oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95, benzyny bezołowiowej Pb 98,
autogazu LPG w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy
Numer referencyjny: 1/d/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych:
a) oleju napędowego, spełniającego wymogi normy PN - EN 590,
b) benzyny bezołowiowej PB-95, spełniającej wymagania normy PN-EN 228,
c) benzyny bezołowiowej Pb-98, spełniającej wymagania normy PN-EN 228,
d) autogazu LPG spełniającego wymogi normy PN-EN 589,
Spełniających Polskie Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680).

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
09134100
09132100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrowiec Świętokrzyski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych:
a) oleju napędowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590,
b) benzyny bezołowiowej PB-95, spełniającej wymagania normy PN-EN 228,
c) benzyny bezołowiowej Pb-98, spełniającej wymagania normy PN-EN 228,
d) autogazu LPG spełniającego wymogi normy PN-EN 589,
Spełniających Polskie Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2015
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680).
Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na w/w paliwa w okresie objętym zamówieniem:
— olej napędowy - 4 200 000 litrów
— benzyna Pb 95 - 350 000 litrów
— benzyna Pb 98 - 10 000 litrów
— autogaz LPG - 80 000 litrów
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości zapotrzebowania
Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jednakże maksymalnie o 20 %.

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
Okres w miesiącach: 24
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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
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 400 000 PLN
(słownie:czterysta tysięcy 00/100). Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub
poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji).

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję
na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego postępowania
aktualną na dzień składania oferty.
a) Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
b) Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC powinna obejmować m.in.
rozszerzenie zakresu ochrony o:
— odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - do wysokości
sumy gwarancyjnej.
Niniejsze rozszerzenie dotyczy tylko sytuacji, kiedy Wykonawca zatrudni podwykonawców do realizacji
niniejszego zamówienia,
— odpowiedzialność cywilną za produkt - do wysokości sumy gwarancyjnej.
c) W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca obowiązany jest przedłużyć okres
obowiązywania polisy i przedstawić dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co najmniej 7 dni roboczych
przed wygaśnięciem polisy.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują dwoma miejscami odbioru / bazy
magazynowe dostępnymi dla Wykonawcy w celu realizacji zamówienia:
a) podstawowe - znajdujące się w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Odległość liczona jako
najkrótsza odległość drogowa podana na stronie internetowej www.wyznaczanie-trasy.pl
b) dodatkowe znajdujące się w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego, w której Wykonawca
będzie mógł dokonywać zakupu paliw w przypadku braku możliwości realizacji dostaw z miejsca odbioru
podstawowego z winy Wykonawcy. Odległość liczona jako najkrótsza odległość drogowa podana na stronie
internetowej www.wyznaczanie-trasy.pl

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Obioru paliw tj. olej napędowy, benzyna PB 95, benzyna Pb 98 z miejsca odbioru/ bazy magazynowej
wskazanej przez Wykonawcę dokonywał będzie Zamawiający własnym środkiem transportu. Transport paliwa
odbywał się będzie na koszt i ryzyko Zamawiającego. Autogaz LPG dostarczał będzie Wykonawca własnym
środkiem transportu do Stacji paliw znajdującej się na terenie siedziby Zamawiającego. Transport autogazu
LPG z bazy magazynowej Wykonawcy do Stacji paliw Zamawiającego odbywał się będzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

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: 31/05/2019
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 30/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 14:00
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Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Żabia 40, POLSKA, w sali konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal służą wyłącznie do składania /
wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do
wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie
za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2019
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