Ogłoszenie nr 97192 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.
Tarnowiec: Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika
zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będąca własnością GPGK w
Tarnowcu sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer
identyfikacyjny 18092455200000, ul. Tarnowiec 143, 38204 Tarnowiec, państwo
Polska, woj. podkarpackie, tel. 134 436 919, faks 134 424 011, e-mail
zbgk@ugtarnowiec.pl
Adres strony internetowej (URL): www.tarnowiec.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Komunalna spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli
zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w
sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na
stacji paliw w Tarnowcu będąca własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do
zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będąca własnością GPGK w
Tarnowcu sp. z o.o. 1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika
zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będąca własnością GPGK w Tarnowcu
sp. z o.o., przez okres 12 miesięcy: 1.1.1. oleju napędowego nie więcej niż 50.000
dm3; 1.1.2. benzyny 95E nie więcej niż 5.000 dm3 w ilościach wynikających z
bieżących potrzeb Zamawiającego (dostawy częściowe), spełniających wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.
1680 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularz ofertowy i
załącznikiem nr 5 - projekt umowy, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wykonanie: 1.1.3.
Wykonawca dostarczy zamawiany olej i benzynę własnym transportem na swój
koszt i ryzyko. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą
załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem. 1.1.4. Przy każdej dostawie
paliwa do zbiornika Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu
świadectwo jakości paliwa. 1.1.5. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno
się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika, który
określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych
warunkach + 15°C. 1.1.6. Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT
wystawiona przez Wykonawcę płatna przelewem na konto Wykonawcy w niej
wskazane w ciągu 30 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 1. O
udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie

podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku; 1. O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali bez
zastrzeżeń dostawy paliw ciekłych (referencje). Niżej wymienionych dokumentów
nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu
dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy
z Wykonawców. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego
dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) odpisu 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. 5 pkt 1 ustawy ; W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3 SIWZ
składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo 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. b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu zgodnie z
załącznikiem do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 4. Oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone
za zgodność z oryginałem. 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument
złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci
albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniej szą SIWZ
mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 1. Niżej
wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o
terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 1) Wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio
warunku określone go w XXII pkt 2) SIWZ . Wzór wykazu znajduje się w
Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXII pkt 2)
SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w
ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 2. 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących
przypadkach: 1) zaistnienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w
szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi,
warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji
umowy. 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji umowy. 3) gdy zaistnieje przyczyna, októrej mowa
w § 2 ust. 4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uasadniene zmiany,
3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,
dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

