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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114723-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Olej opałowy
2013/S 069-114723
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 51
Osoba do kontaktów: Krystyna Kaziród
61-734 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618553510
E-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl
Faks: +48 618553510
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalewielkopolski.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: Spółka prawa handlowego powołana przez JST

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Doradztwo - wykonywanie zadań inwestora/inwestora zastępczego dla podmiotów leczniczych;
reprezentowanie podmiotów leczniczych w negocjacjach zakupowych o charakterze gospodarczym

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
Charcice 12
64-412 Chrzypsko Wielkie
POLSKA
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce
Sokołówka
62-840 Koźminek
POLSKA
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
ul. Zamkowa 2
64-113 Osieczna
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POLSKA
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
POLSKA
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/9
60-479 Poznań
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Województwo wielkopolskie.
Kod NUTS PL41

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
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej złożonej z 5 podmiotów leczniczych – Zamawiających, w
ilości szacunkowej 277 000 litrów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również koszty transportu, załadunku i rozładunku.

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:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej złożonej z 5 podmiotów leczniczych – Zamawiających, w
ilości szacunkowej 277 000 litrów, w okresie od 1.6.2013 r. do 31.12.2014 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje również koszty transportu, załadunku i rozładunku.
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 1.6.2013. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego
parametry określone normą PN-C-96024, dla Szpitala Wojewódzkiego w POZNANIU, ul. Juraszów7/9, w ilości
szacunkowej 122 000 litrów:
- 36 000 litrów w 2013 r.
- 86 000 litrów w 2014 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego
parametry określone normą PN-C-96024, dla Szpitala Wojewódzkiego w POZNANIU, ul. Juraszów7/9, w ilości
szacunkowej 122 000 litrów:
- 36 000 litrów w 2013 r.
- 86 000 litrów w 2014 r.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2013. Zakończenie 31.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KALISZU, ul. Poznańska 79, w
ilości szacunkowej 20 000 litrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KALISZU, ul. Poznańska 79, w
ilości szacunkowej 20 000 litrów.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2013. Zakończenie 31.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Zakładu Leczenia Uzależnień, Charcice 12, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie, w
ilości szacunkowej 50 000 litrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Zakładu Leczenia Uzależnień, Charcice 12, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie, w
ilości szacunkowej 50 000 litrów:
- 20 000 litrów w 2013 r.
- 30 000 litrów w 2014 r.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2013. Zakończenie 31.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 62-840
Koźminek, w ilości szacunkowej 20 000 litrów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w SOKOŁÓWCE, 62 – 840
Koźminek, w ilości szacunkowej 20 000 litrów:
- 5000 litrów w 2013 r.
- 15 000 litrów w 2014 r.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.10.2013. Zakończenie 31.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
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Nazwa: Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024
dla Grupy zakupowej podmiotów leczniczych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul.
Zamkowa 2, w ilości szacunkowej 65 000 litrów w 2014 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

3)

Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024, dla Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul.
Zamkowa 2, w ilości szacunkowej 65 000 litrów w 2014 r.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 31.12.2014

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia: 30 000,- PLN,
Część 2 zamówienia: 4 000,- PLN,
Część 3 zamówienia: 8 000,- PLN,
Część 4 zamówienia: 4 000,- PLN,
Część 5 zamówienia: 10 000,- PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zadanie będzie finansowane ze środków własnych 5 podmiotow leczniczych wchodzących w skład grupy
zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do
ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz
powinno mieć określony zakres.
2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów
wymienionych w SIWZ w rozdziale VII z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1) i 2), składane
są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – rozdział VII ust.1 pkt 1) SIWZ, złożył ustanowiony pełnomocnik w imieniu wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
3) Warunki dotyczące wymaganego doświadczenia, posiadanego potencjału technicznego i osobowego oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej badane będą łącznie. Dokumenty określone w rozdziale VI ust. 1) specyfikacji,
winien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
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5) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
6) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.
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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż:
- posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
- w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia – Załącznik nr 3 do Siwz
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
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Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, złożone wg Załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.5 Pzp Wykonawca zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 terminem składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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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 9 ustawy,
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 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 16 dnia
lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja, że
Wykonawca nie należy grupy kapitałowej.
Jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji
zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości:
dla Części 1 zamówienia: 100 000,- PLN,
dla Części 2 zamówienia: 80 000,- PLN,
dla Części 3 zamówienia: 100 000,- PLN
dla Części 4 zamówienia: 80 000,- PLN,
dla Części 5 zamówienia: 100 000,- PLN.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
obowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten należy
przedłożyć w oryginale.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy dotyczące:
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnych do wykonywania
zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje minimum jednym pojazdem przystosowanym do przewozu oleju opałowego wyposażonym w
legalizowany licznik tankowania. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca dołącza dokumenty
potwierdzające dysponowaniem takim pojazdem (np. umowa kupna, umowa najmu, faktura zakupu, dowód
rejestracyjny) wraz ze świadectwem legalizacji – Załącznik nr 4 do SIWZ.
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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

12/14

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:
SIWZ Nr 02/04/2013/OO_1

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
16.5.2013 - 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: 16.5.2013 - 10:00
Miejscowość:
Poznań
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający, Wykonawcy,osoby
zainteresowane

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
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VI.3)

Informacje dodatkowe

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: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie
ustawy. Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną ( w Roz. X pkt.1 SIWZ, Zamawiający ustalił, iż z
Wykonawcami będzie porozumiewał się w formie pisemnej lub za pomocą faksu).
2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (w przypadku przedmiotowego postępowania w formie
pisemnej).
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej .
4) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może przekazać
Zamawiającemu kopię odwołania za pomocą faksu.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy składowe: - wskazanie czynności lub zaniechania
czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, - zwięzłe przedstawienie
zarzutów, - określenie żądania, - wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do
odwołania.
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VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.4.2013
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