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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424811-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Olej napędowy
2015/S 234-424811

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna
ul. Fabryczna 1
Osoba do kontaktów: Artur Zysk
15-482 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 603727299
E-mail: info@pks.bialystok.pl 
Faks:  +48 856751036
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pks.bialystok.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: komunikacja publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport pasażerski

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 oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL34
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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
Sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

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:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Białymstoku s.a. przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wynosi: 1 600 000
litrów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostaw paliwa
w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20 % w stosunku do całego zamówienia. Zmiana ilości
zamówienia ogólnego w ten sposób nie wpłynie na zmianę warunków umowy.

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:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w:
— W pieniądzu:
— na konto Zamawiającego: Bank SBR 92876900020391203220000010.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego,
— Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— Gwarancjach bankowych,
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— Gwarancjach ubezpieczeniowych,
— Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. Dokument
potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty. W przypadku niezabezpieczenia
oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w
postępowaniu, a jego oferta polegać będzie odrzuceniu.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale
VII, że posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 500 000 PLN.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale
VII, że złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1
ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącą
zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których
mowa w załączniku nr 13 do ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług, w wysokości, co najmniej 10
000 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Dostawy paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po dostawie.
Należności za faktycznie dostarczone paliwo będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej najwcześniej w dniu dostarczenia paliwa.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie uznany za spełniony, gdy
Wykonawca wykaże poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ,
iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zawarte w SIWZ.

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: Aktualny odpis z właściwego
rejestru sądowego lub 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 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadcza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Przez cały okres obowiązywania
umowy o zamówienie publiczne Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać swoje ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę min. 1 500 000 PLN, jak również kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy
z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącą
zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których
mowa w załączniku nr 13 do ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z późn. zm.), w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
— Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
— Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie,
— Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
— Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
— Spełniają warunki określone w 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
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:



Dz.U./S S234
03/12/2015
424811-2015-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 5

03/12/2015 S234
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 5

PKS S.A. – DA/ZP/ON/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.1.2016 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.1.2016 - 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: 18.1.2016 - 12:15
Miejscowość:
ul. Fabryczna 1, Białystok, sala konferencyjna (pokój 208).

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.11.2015


