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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103786-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Lubliniec: Olej opałowy
2012/S 64-103786
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 5
Punkt kontaktowy: 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5
Osoba do kontaktów: Marek Galios
42-700 Lubliniec
POLSKA
Tel.: +48 343562666
E-mail: technika@pks.lubliniec.pl
Faks: +48 343563696
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkslubliniec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Firma transportowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Transport autobusowy

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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/1/2012.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PKS w
Lublińcu Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5.
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawy oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 196 855,40 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2012. Zakończenie 31.5.2014
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1 - dostawa oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o. przy ulicy Niegolewskich 5
1)
Krótki opis
Dostawa oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o. przy ulicy Niegolewskich 5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
115 000 litrów rocznie
Szacunkowa wartość bez VAT: 188 653,10 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2012. Zakończenie 31.5.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie II - Dostawa oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o., przy placu Niepodległości 3a
1)
Krótki opis
Dostawa oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o., przy placu Niepodległości 3a.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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09135100
3)

Wielkość lub zakres
5 000 litrów rocznie
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 202,31 EUR

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2012. Zakończenie 31.5.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
— zadanie 1 - 10 000 PLN,
— zadanie II - 500 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze 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
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie, że wykonawca
spełnia warunki ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ww. ustawy. Aktualny odpis z
włąściwego 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 statut spółki - jeżeli działalność jest prowadzona w formie
spółki.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatnośći 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 na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całośi
wykonania decyzji organu podatkowego wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania
oferty. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty składania oferty). Sprawozdanie finansowe albo
jego część, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 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)

Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 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)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne 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)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PKS 10/ZPS/1/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne z góry.
SIWZ dostępna na stronie www.pkslubliniec.pl.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.5.2012 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22.5.2012 - 10:00
Miejscowość:
PKS w Lublińcu Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
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Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja stała do spraw przetargów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 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:
26.3.2012
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