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Ogłoszenie nr 626975-N-2019 z dnia2019-1l-25 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o.: Dostawa paliw pĘnnych nLrzecz

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANiKO Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłosz eniaz Zamięszczanie obowiązkowe

O głoszenie dotyczy : Zamówienia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykotraw€}l których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organżaryjnie jednosteko które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych

ptzęz zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMA\ilIAJĄCY

Postępowanie przeprow adza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie j est przep rowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jeżeli tak,naleĘ wymienić zamawiających,ktorzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

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: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o.) krajowy

numer identyf,rkacyjny 15036569100000, ul. ul. Prusa 70 ,42-300 Myszków, woj. śląskie,

państwo Polska, tel.343 l32 324, e-mail saniko@wp,p1, faks 034 3131947.

Adres strony internetowej (URL) : www. saniko.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

l. 2) R:ODZAJ ZAMA\ryIAJĄCE G0 : Inny (pro szę okre ślić) :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca 100 % własnością Gminy Myszków

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podziń obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającyml z innych państw człoŃowskich Unii Europejskiej (który zzamawialących jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie

postępowania odpowiadappozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane ptzęz

każdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

r zę az p o zostały ch zamawiaj ącyc h) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentfw z postępowania można uzyskaĆ
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pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.saniko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŻna uryskaĆ

pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu naleŻy przesyłaĆ:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nię

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny,bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskaĆ pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówienill przez zamawiającego: Dostawa paliw pĘnnych na rzecz

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANiKO Sp. z o.o.

Numer referencyjny : ZK/ II l20I9

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamowięnie podzielone jest na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składaĆ w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenialącznie następujących czgści lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówieniarna które możezostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowęgo

odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590lub nolmy

równowaznej zlwzględnieniem odrębnych gatuŃów B, D i F parametrów w okresie letnim,

przejściowym i zimowym
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II.5) Główny kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoŚci

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym olcresie obowiq4nuania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. \34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzięlone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6lub w art.I34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach; lub dniach:

lub

data r ozp oczęcia : 2019 -12-1 6 lub zakończeniaz 202I -12-3 1

Ckres w miesiącach ckres w dniach Datarozpoczęcia Datazakończęnia

z019-12-I6 2021-I2-3I

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci
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zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy

spełniają warunki kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna spełnienie przez

Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeliWykonawcawykaże, źe posiada dokument

stwierdzający prawo do prowadzęnia dzińalności gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. IJ z 2018 r. poz. 7 55 z późn.zm.)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie waruŃów: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku ldzińtlw

postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rcalizacji

zamowienia v\raz z informacją o kwalifi k acjach zawodowych lub doświadczeniu Ęch osób :

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PoDsTAwY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustałry Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultałwne podstawy wykluczenia:
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwrłpczEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZ,EZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACBGO W CBLU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTA\ilY PZPI

ilI.s) wYKAZoŚwrłpcZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLlCZNoŚCI, o KTORYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 1

USTA\ryY PZP

ru.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekĘmi, o której mowa w ustawie z

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energeĘczne (Dz. U z2018r.poz.755 zpóźn.zm.)

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF.ZEZ

WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2

USTA\ilY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) oPIs

IV. 1. 1 ) Tryb u dzielenia zamówienia : P r zetar g nieo graniczony

IYJ .2) Zamaw iający żąda wniesienia wadium :

Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczęk

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do

ofert katalo gów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów ęlektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeĄ wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnymzłożeniem ofeĘ zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywanaliczbawykonawcówrktórzy zostanązaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacylne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta,,

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

8z13 2019-11-25, 12:27



hąs. l lbzp.uzp.gov.pll ZP 4}0PodgladOpublikowanego.aspx?id:...

P rzęwidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówlęnie obej muj e ustanowienie dynamic znego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dy namiczne go sy stemu zakupów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów doptlszcza się złożenie ofert w

formie katalogów ęlektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicz nej (przetarg nieograniczony. przetarg

ograniczony, negocj acj e z o głoszeniem) Nie

Należy podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oruz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elęktronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacie o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
;;,. 

"

czas trwania:

Czy wykonawcy,którzy nie złożylinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczęnie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedufy, o której mowa w art. 24aaast.1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Pruęwtdziane jest zastrzężęnie prawa do udzielenia zamówięnia na podstawie ofert wstępnychbez

przeprowadzenia negocj acj i

Przevńdziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurenryjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

10z13 2019-11-25, 12:27



hĘs. l lbzp.uzp.gov.pll ZP 4}OPodgladOpublikowanego. aspx?id:,..

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, któtzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podziń dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Należy podać informacje natemat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podziałnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektr oniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagani a dotyczącerejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymag ani a te c hnic zne urządzeń inform atyc zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w Ęm określenie minimalnych wysokoŚci - -

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

lIz13 20l9-II-25, L2:27



hĘs. l lbzp.uzp.gov.pll ZP 4}OPodgladOpublikowanego.aspx?id=...

Wykonawcy,ktorzy nie złożylinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treŚci zawieranej rrmowy W

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne waruŃi umowy, albo wzór umowy:

Wym ag ani a doty c ząc e zab ezpie czeni a na|eżyte g o wykonani a um owy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMo\ilY

Przewiduje się istotn e zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy w skazać zakr e s, charaktęr zmian oraz warunki wprowadz enia zmian:

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019 -12-04, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzg|ęduna pilną potrzebęudzielenia zamówieni a , ,

(ptzetargnieograniczony,ptzetatg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Języklub języki, wjakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu
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IV.6.3)Terminz,łiązaniaofertą:do:okreswdniach:30dni(odostatecZnegoterminuskładania

ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących zbadżetaUnii Europejskiej oraz niepodtegających ' "'

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego

porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ byćprzeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli Środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyó nasfinansowanie całości lub części zamówieniao nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ru CZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZĄCE OF,ERT CZĘŚCIOWYCH
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