
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.checiny.pl

Chęciny: Zakup paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalne j w Chęcinach w

roku 2014

Numer ogłoszenia: 30460 - 2014; data zamieszczenia:  27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach , ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, woj.

świętokrzyskie, tel. 0-41 3151095, faks 0-41 3151095.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.checiny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Chęcinach w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne

zakupy paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla pojazdów będących

w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach w ilości: a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zakładana ilość

1300 litrów, b) oleju napędowego ON zakładana ilość 30 000 litrów, c) gazu skroplonego LPG zakładana ilość 3000

litrów. Wskazana wyżej szacunkowa ilość paliw jest wielkością prognozowaną w okresie obowiązywania umowy w

sprawie zamówienia publicznego i nie stanowi ona umownego zobowiązania Zamawiającego do zużycia i nabycia

paliw w takiej ilości. Ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia w zakresie  ilościowym, nie stanowi odstąpienia

od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Szczegółowy opis warunków

wykonywania zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza

składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr
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221, poz. 1441), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych

dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2006, Nr 251, poz. 1851) oraz obowiązującymi normami. Wykonawca jest

zobowiązany do podania w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) tych części zamówienia, które zamierza

powierzyć do wykonania podwykonawcom. Uwagi dla wykonawców: a) sposób odbioru paliwa - wlewane

bezpośrednio do zbiornika pojazdu lub do kanistra, b) warunki odbioru paliwa - tankowanie paliwa odbywać się będzie

w każdym czasie w różnych ilościach zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują
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przynajmniej jedną stacją paliw oddaloną o nie więcej niż 5 kilometrów od siedziby zamawiającego

zlokalizowanej w Chęcinach przy ul. Małogoskiej 13; stacja powinna być czynna przez 7 dni w tygodniu - 24

godziny na dobę i dysponować pełnym asortymentem paliw stanowiących przedmiot zamówienia. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na

podstawie złożonego wykazu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

osób zdolnych do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu i  urządzeń  technicznych dostępnych wykonawcy  usług  lub  robót

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Pisemne zobowiązanie w formie oświadczenia podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.checiny.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  W siedzibie Zakładu Gospodarki

Komunalnej tj. ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.02.2014 godzina

13:00, miejsce: W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej tj. ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny pokój nr 1.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  NIe dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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