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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162860-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Olej napędowy
2018/S 073-162860

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
KRS: 0000246383
ul. Bohaterów Monte Cassino 8
Białystok
15-873
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Zysk
Tel.:  +48 603727299
E-mail: sekretariat@pksnova.pl 
Faks:  +48 856751036
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pksnova.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pksnova.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: komunikacja publiczna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova
Spółka Akcyjna
Numer referencyjny: PKS Nova SA - PT/04/2018/1

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw (oleju napędowego, oleju napędowego o
podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych i benzyny bezołowiowej) do Sokółki, Łomży, Grajewa,
Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz, Suwałk, Gołdapi, Ełku i Olecka z przeznaczeniem do
tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacjo Samochodowej Nova S. A. w Białymstoku oraz do odsprzedaży,
przez okres 12 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi:

a) 5 000,00 m3 oleju napędowego,

b) 300,00 m3 oleju napędowego o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych,

b) 115,00 m3 benzyny bezołowiowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Kod NUTS: PL842
Kod NUTS: PL843
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sokółka, Łomża, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Siemiatycze, Suwałki, Gołdap, Ełk, Olecko.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie objętym zamówieniem wynosi:

a) 5 000,00 m3 oleju napędowego,

b) 300,00 m3 oleju napędowego o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych,

c) 115,00 m3 benzyny bezołowiowej.
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz odpowiadać
normie PN-EN 590 (w przypadku, jeżeli przepisy rozporządzenia przewidują wyższe wymagania niż norma,
decydują przepisy rozporządzenia). W przypadku oleju napędowego o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych, oprócz wyżej wymienionych wymagań, powinien dodatkowo charakteryzować się
temperaturą blokowania zimnego filtra nie wyższą niż minus 32 stopnie Celsjusza i temperaturą mętnienia nie
wyższą niż minus 22 stopnie Celsjusza.
Oferowana benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz odpowiadać
normie PN-EN 228 (w przypadku jeżeli przepisy rozporządzenia przewidują wyższe wymagania niż norma,
decydują przepisy rozporządzenia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego - www.pksnova.pl.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale
VII, że posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale
VII, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy - w tym terminie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 dostawy paliw
ciekłych o wartości łącznej 5 000 000 PLN brutto.
Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których mowa w rozdziale
VII, że dysponuje (według dowolnego tytułu prawnego) pojazdem przeznaczonym do transportu paliw ciekłych,
spełniającym wymagania ustawy z dnia 19.8.2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2018.169).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na okres jednego
miesiąca od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury zasilającej i silników
eksploatowanych w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu nieodpowiedniej jakości paliwa.

www.pksnova.pl
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok,
sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie wskazanym w art. 182 ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Terminy wniesienia odwołania:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2, 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2018
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