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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311150-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Lubliniec: Paliwo do silników diesla (EN 590)
2010/S 204-311150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 5
Do wiadomości: Józef Kempa
42-700 Lubliniec
POLSKA
Tel. +48 343562666-121
E-mail: technika@pks.lubliniec.pl
Faks +48 343563696
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pks.lubliniec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Przedsiębiorstwo Usługowe
Inne Transport autobusowy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
PKS 10/ZPS/2/2010.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy PKS w Lublińcu Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec, POLSKA.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Dostawy oleju napędowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o.
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II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134220

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
1 138 134,93 EUR bez VAT
Bez VAT 1 138 134,93 EUR

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.2.2011. Zakończenie 31.1.2013
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wadium - 40 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktura za dostarczone paliwo płatna w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki Ustawy
z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 w/w Ustawy. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne zaświadczenie potwierdzające
uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ważność odpisu 6
miesięcy. Umowa lub status spółki - jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonywania oceny spełniania wymogów: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku
zaległości podatkowych lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania oferty. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie
zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub uzyskanie zgody
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na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania
decyzji organu podatkowego wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
oferty. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ustawy Prawo zamówień
publicznych /6 miesięcy od daty składania oferty/. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - informacje określające obrót, oraz zobowiązania i
należności ogółem z ostatniego roku obrachunkowego, albo z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona
prowadzona przez okres krótszy niż rok.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
Wypełniony formularz ofertowy. Dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium. Aktualna koncesja, zezwolenie lub
licencja na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi. Kopia świadectwa jakości asortymentu proponowanego w
ofercie.

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PKS 10/ZPS/2/2010

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 30.11.2010
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36.60 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne z góry.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2010 - 09:00
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IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2010 - 10:00
Miejsce
PKS w Lublińcu Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec, POLSKA.
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Komisja stała do spraw przetargów.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.10.2010
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