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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119965-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Oleje napędowe
2016/S 069-119965

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Rzymowskiego 1
Punkt kontaktowy: ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.:  +48 598489300
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl 
Faks:  +48 598415403
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzk.slupsk.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:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
ul. Profesora Poznańskiego 1a
76-251 Kobylnica Kobylnica
POLSKA

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: miejski transport autobusowy

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Szczecińska 112
76-200 Słupsk
POLSKA
„Wodociągi Słupsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
POLSKA

mailto:mzk@mzk.slupsk.pl
http://www.mzk.slupsk.pl


Dz.U./S S69
08/04/2016
119965-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 11

08/04/2016 S69
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 11

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1.7.2016 do 30.6.2019 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, „Wodociągów
Słupsk” Spółka. z o.o.

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: 1. MZK
Słupsk – stacja paliw przy ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica
2. PGK Słupsk – zbiorniki naziemne znajdujące się w:
a) przy ul. Bałtyckiej 11, 76-200 Słupsk (Zakład Robót Porządkowych)
b) Bierkowo 120, 76-200 Słupsk (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów)
3. Wodociągi Słupsk – Oczyszczalnia Ścieków, ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk.
Kod NUTS PL

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
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem paliw ciekłych w łącznej szacunkowej
ilości:

1) 9 310 000 litrów (9 310 m3) oleju napędowego

2) 1 100 000 litrów (1 100 m3) benzyny bezołowiowej Pb 95
2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje następujące szacunkowe ilości paliw:
1) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku:

a) 7 500 000 litrów (7 500 m3) oleju napędowego

b) 1 100 000 litrów (1 100 m3) benzyny bezołowiowej Pb95
2) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

a) 1 350 000 litrów (1 350m3) oleju napędowego
3) dla „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku

a) 460 000 litrów (460m3) oleju napędowego
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb
95 o 20 % w stosunku do szacunkowych ilości paliwa określonych w pkt 2. Wykonawcy w takim przypadku nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za
niezamówione paliwo.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134000, 09132100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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: 32 065 260 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 30.6.2019

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępujący do przetargu wnoszą wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi
wpłynąć na rachunek Zamawiającego wskazany w pkt 4 przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w
pozostałych formach należy dołączyć do oferty.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – (w walucie złoty polski),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240),
3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać
następujące, – co najmniej następujące warunki:
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres,
2) określać kwotę gwarantowaną w złotych,
3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
Wykonawcy ofertą złożoną w postępowaniu,
4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz tytuł (np. wadium),
5) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, prowadzony przez mBank SA o nr 30 1140 1153 0000
2181 4200 1002 z dopiskiem WADIUM – Przetarg niegraniczony na sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla
MZK Słupsk, PGK Słupsk i Wodociągów Słupsk.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołączy do oferty
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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7. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na który
Zamawiający ma zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zasady i okoliczności zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP)
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów, oświadczeń
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt PZP, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodził się na przedłużenie terminu
związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia związane z wykonaniem umów będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z warunkami
zapłaty określonymi w tych umowach. Umowy stanowią załączniki 7,8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców – art. 23 ust. 4 PZP.

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: 1. Posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
– warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje swoim zakresem olej napędowy i benzynę bezołowiową
Pb95.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
koncesji na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje swoim zakresem zamawiane w niniejszym postępowaniu
olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb95, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
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ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje dostawy
odpowiadające swoim zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia w ilościach:

a) łącznie 9 000 m3, tj. 9 000 000 litrów – oleju napędowego,

b) łącznie 1 000 m3, tj. 1 000 000 litrów – benzyny bezołowiowej Pb 95
o parametrach jakościowych określonych w Polskich Normach: PN-EM 590:2013 -12 i PN-EN 228:2013-04
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca przedstawi wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym
okresie dostaw paliw wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz, których
dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Sporządzony przez Wykonawcę wykaz musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw dowodem jest poświadczenie, które powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze, Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia Wykonawcy. W przypadku
złożenia oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w nim przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia..
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te
zostały należycie wykonane.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie powyższych warunków warunków udziału w postępowaniu, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust 2b PZP, Zamawiający w celu oceny czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów dotyczących
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Ponadto na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących zdolności ekonomicznej i
finansowej oraz kwalifikacji technicznych, Wykonawca przedstawi oświadczenie na podstawie art 22. ust.1 PZP
– sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
6, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia”, w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeniach
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i dokumentach. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
powyższe warunki udziału w postępowaniu spełnił.
7. Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu o niżej wymienione dokumenty:
1) oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone w oparciu o wzór
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 PZP- wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP – dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r,. poz. 184,
1618 i 1634) – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 25 ust 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych pkt
7 ppkt 1 – 7.
9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania o niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 7 ppkt 2-4 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
2) o których mowa w pkt 7 ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 PZP.
11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepisy pkt 10 powyżej dotyczące terminu wystawiania dokumentów stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunek dotyczący zdolności
ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma ubezpieczenia nie może być
mniejsza niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) – w tym celu Wykonawca przedłoży opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia odpowiadającą wymaganiom określonym w ppkt 1)
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów
złotych) – w tym celu wykonawca przedstawi informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3.. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda dokumentów
wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku określonych w pkt 1 ppkt 1 i 2.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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5. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje
zawarte w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca powyższe warunki spełnił.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje zbiornikami, w których m.in. 1 000 000 litrów oleju napędowego,
2) posiada minimalną zdolność przewozową oleju napędowego w ilości 30 m3 – w tym dysponuje min.
jedną autocysterną z pompą i zalegalizowanym systemem pomiarowym (dot. dostaw do PGK Słupsk) oraz
autocysterną z zalegalizowanym systemem pomiarowym (dot. dostaw do Wodociągów Słupsk), ponadto
autocysterna, którą Wykonawca będzie realizował dostawy do Wodociągów Słupsk ze względu na niski wjazd
nie będzie wyższa niż 3,7m; wszystkie autocysterny, którymi Wykonawca będzie realizował dostawy muszą być
wyposażone w system pozwalający na przeliczenie dostawy do temperatury referencyjnej +15 stopni Celsjusza;
w tym miejscu Zamawiający informuje, że na teren Wodociągów Słupsk pod „niskim wjazdem” wjeżdżały już
składy zarówno 18 m3 jak i 30 m3;
3) w przypadku awarii systemu magazynowo-wydawczego MZK Słupsk, PGK Słuspk lub Wodociągów Słupsk,
Wykonawca nieodpłatnie zabezpieczy awaryjną dystrybucję min. 18,4 m3 oleju napędowego dziennie z
urządzeń lub zbiorników wyposażonych w odmierzacze przepływu paliwa posiadające aktualną legalizację,
umożliwiających zatankowanie 47 pojazdów MZK Słupsk po 0,15 m3, 69 pojazdów PGK Słupsk po 0,15 m3
oraz 10 maszyn i pojazdów Wodociągów Słupsk po 0,1 m3 w czasie 8 godzin od momentu zgłoszenia przez
MZK Słupsk. Awaryjne tankowanie jednego pojazdu musi się odbywać z wydajnością nie mniejszą niż 60l/min.
Zamawiający dopuszcza realizację tego warunku także poprzez wybór jednego z poniższych wariantów:
a) wskazanie przez Wykonawcę stacji paliw na terenie Słupska, w której Zamawiający będzie mógł dokonać
awaryjnego tankowania;
b) dostarczenia jednego zbiornika na teren bazy MZK Słupsk, położonej przy ul. Profesora Poznańskiego
1a, 76-251 Kobylnica, dla wszystkich podmiotów na rzecz, których Zamawiający przeprowadza niniejsze
postępowanie;
c) tankowanie pojazdu bezpośrednio z autocysterny wyposażonej w legalizowane urządzenia pomiarowe,
przystosowanej do przetankowywania paliwa do zbiornika pojazdu.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca przedstawi opis urządzeń technicznych zastosowanych
przez Wykonawcę dostaw w celu zapewnienia jakości odpowiadający powyższym wymaganiom. Wykonawca
sporządzi opis w oparciu wzór stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3.. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda dokumentów
dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
2) sposobu wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
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3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje
zawarte w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca powyższe warunki spełnił.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Rozdziale XII SIWZ. Waga 99
2. Kryterium objęcia stacji paliw Zamawiajacego systemem umożliwającym powiązanie jakości dostarczonych
paliw ze stacją paliwa Zamawiającego poprzez kontrolę jakości paliwa (badania paliw min. 3 razy w roku)
oraz odpowiednie oznakowanie stacji – ośwwiadczenie na okoliczność objęcia Zamawiajacego powyższym
systemem jakości paliw zawarte jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Waga 1

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:
2/NZ/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.5.2016 - 10:00

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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18.5.2016 - 10:05
Miejscowość:
Kobylnica, ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica, Sala Konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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
Postepowanie prowadzone jest w oparciu o art. 16 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający:
1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,
3) „Wodociągi Słupsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku,
wspólnie przeprowadzają niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w tym celu wyznaczyli
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku do, jako Zamawiającego upoważnionego do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl<odwolania@uzp.gov.pl>;
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku na ruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) 10 dni wobec innych czynności niż opisane w pkt 1 i 2, liczonych od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia,
4) jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

http://www.uzp.gov.pl
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b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl<odwolania@uzp.gov.pl>;
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2016

http://www.uzp.gov.pl

