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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136050-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Olej napędowy
2016/S 077-136050
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku
ul. Cieślaka 4 (adres do korespodencji ul. Cieślaka 6A)
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek
Osoba do kontaktów: Wojciech Kaleta
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943743573
E-mail: miejkom@km.szczecinek.pl
Faks: +48 943743586
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.km.szczecinek.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
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: komunikacja miejska

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy paliw przez okres 12 miesięcy dla Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Szczecinku.

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: Olej
napędowy oraz benzynę bezołowiową Pb-95 należy dostarczać „loco” stacja paliw Zamawiającego w
Szczecinku przy ulicy Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, Polska.
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Kod NUTS PL42
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 transportem Wykonawcy, niżej wymienionych paliw:
a) oleju napędowego spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 w ilości 2 500 m³,
b) benzyny bezołowiowej Pb-95 spełniającej wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 228 w ilości 300
m³.
2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb-95 powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być
zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od swoich potrzeb, prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub
zwiększeniu ilości dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb-95 o 25 % (plus/minus).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132100

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: 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:
Powyżej progu unijnego 209 000 EUR.

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
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100 000 PLN
( sto tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
— pieniądzu;
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
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kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016.359).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w mBank
S.A. o numerze 77 1140 2118 0000 5180 3900 1001. Oznacza to, że przed terminem składania ofert na koncie
Zamawiającego muszą się znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium.
5. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % (dwa procent) ceny całkowitej podanej w
ofercie.
Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 (trzydziestu ) dni po po jej wykonaniu,
rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
6. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu;
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016.359).
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
mBank S.A. numer 77 1140 2118 0000 5180 3900 1001.
Oznacza to, że przed terminem podpisania umowy na koncie Zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze
przelane tytułem zabezpieczenia.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

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. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone
art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Ocena spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie
spełnia”. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty:
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— aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;
— oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
b/ posiadania wiedzy i doświadczenia;
c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający
w celu przeprowadzenia oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych
wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na
dzień otwarcia ofert.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się też Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający
nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jest niezgodna z Ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień
publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87.ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków określonych w niniejszym Dziale SIWZ oraz
sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów. Warunki
będą oceniane w/g formuły „spełnia” lub „nie spełnia”.
VI. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty następujących oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

20/04/2016
S77
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 11

Dz.U./S S77
20/04/2016
136050-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 11

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – oryginał;
b) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
c) wykaz wykonanych, 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 jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – oryginał;
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem;
e) 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 –
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – oryginał;
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem;
i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 – oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem;
j) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
k) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
l) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji VI pkt. 1 „a”, „b”, „c”, „d”, „e” SIWZ należy dołączyć do oferty w
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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Natomiast oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji VI pkt. 1 „f”, „g”, „h” „i”, „j”, „k”, „l” SIWZ należy
dołączyć do oferty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Dowodami o których mowa w sekcji VI pkt. 1 „c” SIWZ są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w sekcji VI pkt.
2 „a” SIWZ.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w sekcji VI pkt. 1 „c” SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w sekcji VI pkt. 2 SIWZ.
4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w sekcji VI pkt. 1
„c” oraz sekcji VI pkt. 2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego, dostawy były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 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.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI pkt. 1 „g”, „h”, „i”, „k” SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w sekcji VI pkt. 1 „j”, „l” SIWZ 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, 10 i 11 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji VI pkt. 6 SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
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Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w sekcji VI pkt. 6 SIWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku każdy z partnerów musi osobno
złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w sekcji VI pkt. 1 „a”, „f” „g”, „h”, „i”, „j”, „k”, „l” SIWZ. Pozostałe
dokumenty lub oświadczenia mogą być złożone wspólnie. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia
i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a Zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem
pełnomocnika.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi 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.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo
zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
10. Oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych musi być złożone w
oryginale.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w
sekcji VI pkt. 1 „f” „g”, „h”, „i”, „j”, „k”, „l” SIWZ.
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty następujących dokumentów:
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a) wypełnionego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego „Arkusza kalkulacyjnego” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwa do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy;
d) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem;
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.2015.184 z póź.zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ –oryginał;
f) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: wykaz części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom – oryginał.
Uwaga!
W „Formularzu Ofertowym” w punkcie V. należy enumeratywnie wymienić wszystkie dokumenty załączone do
oferty. Zamawiający pominie te dokumenty, które nie będą wymienione w ofercie jako jej załączniki.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunku
sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
— wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN
(pięćset tysięcy złotych);
— przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000
PLN (pięćset tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku Wykonawca załączy do oferty:
— 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 –
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem;
— oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Ocena spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. Zamawiający uzna
ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznika nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem:
— minimum 1 (jednej) zrealizowanej poprawnie dostawy oleju napędowego, która obejmuje ilość co najmniej 2
300 m³,
— minimum 1 (jednej) zrealizowanej poprawnie dostawy benzyny bezołowiowej (Pb-95), która obejmuje ilość co
najmniej 300 m³.
Zamawiający wymagał będzie podania ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia” lub „nie spełnia”. W celu
potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku Wykonawca załączy do oferty: – wykaz
wykonanych, 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
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – oryginał;
— oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
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. 1 Cena oferty.. Waga 99
2. 2. Termin płatności faktury.. 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:
ZP-2/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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31.5.2016 - 12:00
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: 31.5.2016 - 13:00
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Szczecinku przy ulicy
Cieślaka 4, w pokoju działu technicznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 4.2017 roku.
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Ofertę należy złożyć w Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Szczecinku przy ulicy Cieślaka, budynek nr 6A,
pokój sekretariatu (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 31.5.2016 roku do godziny 12:00.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Przes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone są w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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