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Polska-Wierzbica: Olej opałowy
2017/S 125-255364
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
Osoba do kontaktów: Henryk Sitkowski
26-680 Wierzbica
Polska
Tel.: +48 618-36-18
E-mail: wierzbica@wierzbica.pl
Faks: +48 618-36-11

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wierzbica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)

I.2)

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)
Rodzaj instytucji zamawiającej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sprawy gospodarcze i finansowe

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:
Dostawa oleju opałowego lekkiego.

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: Gmina Wierzbica.
Kod NUTS PL921

II.1.3)

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

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255364-2017:TEXT:PL:HTML&src=0
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II.1.5)

Informacje na temat umowy ramowej
Krótki opis zamówienia lub zakupu

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

II.1.4)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości ok. 1 100 m3
przez okres trwania umowy (ok. 550 m3 w sezonie grzewczym) spełniającego niżej
wymienione parametry zgodnie z normą PN-C 96024:2011:
1. Gęstość w temperaturze 15 o C – max 860 kg/m3
2. Skład frakcyjny:
— do temperatury 250 0 C destyluje – max 65 % (V/V)
— do temperatury 350 o C destyluje – min 85 % (V/V)
3. Lepkość w temperaturze 20 o C – max 6,00 mm2/s
4. Temperatura zapłonu – min 56 0 C
5. Temperatura płynięcia – max -20 0 C
6. Zawartość siarki – max 0,10 %(m/m)
7. Zawartość wody – max 200 mg/kg
8. Zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg
9. Pozostałość po koksowaniu – max 0,30 % (m/m)
10. Pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % (m/m)
11. Wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg.
09135100

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1)

Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.2)

II.3)

Zamówienie dotyczy zakupu oleju opalowego w ilości ok. 1 100 m3 w okresie trwania
umowy.
Opcje: nie

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2017. Zakończenie 30.4.2019

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

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości:
40 000 PLN (slownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Gminy

Wierzbica
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255364-2017:TEXT:PL:HTML&src=0
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Wierzbica
Nr 02913200010100191920000060, z dopiskiem na przelewie: nazwy jednostki
prowadzącej postępowanie oraz nazwy postępowania.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII.4
niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)
III.1.3)
III.1.4)
III.2)
III.2.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzielona przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.

III.2.2)
III.2.3)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych dostaw oleju opałowego w czasie jednego sezonu grzewczego (za
sezon grzewczy uznaje się okres, w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 2014/2015 lub 2015/2016
lub 2016/2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, sporządzony wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte wykonanie / wykonywanie
dostaw, którymi
są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z
tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych ww.
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych
powyżej, ze wskazaniem przyczyn.

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
III.2.4)

Otwarta

IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
lub do udziału
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255364-2017:TEXT:PL:HTML&src=0
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Czas dostawy. Waga 40
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3.1)

Informacje administracyjne
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3)

IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

RRN.ZP.05.2017
nie

4.8.2017 - 10:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym
kandydatom
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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Data: 4.8.2017 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.5)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.6.2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255364-2017:TEXT:PL:HTML&src=0
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