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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34366-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Olej napędowy
2018/S 017-034366
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
250448570
ul. Staroprzygodzka 138
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross
Tel.: +48 7338130
E-mail: przetargi@mzo.com.pl
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzo.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzo.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
250448570
ul. Staroprzygodzka 138
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross
Tel.: +48 7338130
E-mail: przetargi@mzo.com.pl
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzo.com.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: Zbieranie Odpadów
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Zakładu Oczyszczania i
Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
Numer referencyjny: MZO/TI/2018/2

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów
w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 528 000,00
litrów (w zależności od potrzeb około 22 000,00 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u
zamawiającego.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
ul. Staroprzygodzka 138.
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000
litrów w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 528 000,00
litrów (w zależności od potrzeb około 22 000,00 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u
Zamawiającego.
2. Rodzaj dostarczanego oleju napędowego musi być dostosowany do istniejących warunków klimatycznych w
czasie trwania umowy.
3. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia ilości
oleju napędowego, w zależności od potrzeb wynikających z bieżących zadań w warunkach zmniejszenia
obsługiwanego taboru.
4. Dodatkowe warunki techniczne:
4.1. Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi posiadać stosowne świadectwo, jakości. W przypadku
wątpliwości, co, do jakości dostarczonego oleju napędowego, zamawiający zastrzega sobie możliwość
dokonywania badań jakościowych w wybranych przez siebie laboratoriach. O ile, jakość paliwa nie będzie
odpowiadać wymaganiom norm, wszystkie koszty związane ze złą jakością paliwa poniesie Wykonawca;
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4.2. Wykonawca winien dostarczyć wraz z pierwszą dostawą Kartę Danych oferowanego produktu zawierającą:
a) Identyfikację produktu i producenta,
b) Identyfikację zagrożeń (pożarowych, toksykologicznych, ekologicznych itp.),
c) Pierwszą pomoc (zatrucia, skażenia, itp.)
d) Postępowanie w przypadku pożaru,
e) Postępowanie w przypadku uwolnienia do otoczenia,
f) Kontrola narażenia (wartość dopuszczalnych stężeń) i zalecane ochrony osobiste,
g) Postępowanie z odpadami.
4.3. Autocysterny wykorzystywane przez wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do przewozu oleju
napędowego.
4.4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego zapasu oleju napędowego w magazynach
własnych, celem zapewnienia ciągłości dostaw.
4.5. Szczegółowych zamówień na dostawę oleju napędowego będzie dokonywana e-mailem przez System
XTRACK monitorujący gospodarkę paliwem lub emailem przez upoważnioną osobę zamawiającego.
4.6. Wymagany termin realizacji dostaw: w ciągu 12 godzin, zgodnie z zamówieniem zamawiającego,
zamówienie zostanie wygenerowane i przesłane email przez System XTRACK monitorujący gospodarkę
paliwem lub email przez upoważnioną osobę zamawiającego.
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
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

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:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi
(płynnymi).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z zamawiającym na
warunkach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). Projekt umowy jest integralną częścią
niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia.

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: 06/03/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.
Ul. Staroprzygodzka 138.
63-400 Ostrów Wielkopolski
Sala Narad - pokój nr 28.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem
terminu składania ofert, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 25 000 PLN. (dwadzieścia pięć tysięcy
złoty) na zasadach określonych w SIWZ.
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych szczególnie w oparciu o.
Przesłanki określone w art 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art 25a ustawy Pzp do oferty wykonawca dołącza: Jednolity europejski dokument zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw.
Wykluczenia, składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego:
a) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:tj. koncesję na obrót paliwami ciekłymi (płynnymi).
b) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego,
informacji o których mowa w art 86 ust 3 ustawy. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te
informacje na stronie internetowej;
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu albo
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie tych należności - w treści jednolitego dokumentu;
f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - w treści jednolitego dokumentu;
Dokumenty podmiotów zagranicznych, innych podmiotów oraz podwykonawców oraz forma składanych.
Dokumentów szczegółowo opisane jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

25/01/2018
S17
http://ted.europa.eu/TED

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

5/6

Dz.U./S S17
25/01/2018
34366-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/6

Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zostały określone w SIWZ pkt XVII.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2018

25/01/2018
S17
http://ted.europa.eu/TED

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

6/6

