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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225317-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Olej napędowy
2013/S 130-225317
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38
Punkt kontaktowy: Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
Osoba do kontaktów: Elżbieta Nowak
62-800 Kalisz
POLSKA
Tel.: +48 627680000
E-mail: e.nowak@kpt-kalisz.pl
Faks: +48 627680022
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpt-kalisz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 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)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Komunikacja miejska, transport publiczny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38
62 - 800 Kalisz
POLSKA
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Majkowska 26
62 - 800 Kalisz
POLSKA
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38
62 - 800 Kalisz
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
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II.1)

Opis

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego sp. z o.o. Kaliskich Linii
Autobusowych sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu sp. z o.o.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto
Kalisz
Kod NUTS PL416

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 jest sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych: a) oleju napędowego ON w ilości
3.960 m3 odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 Nr
221,poz. 1441 z późn. zm.), w tym: KPT - 600 m3, KLA - 1.880 m3, PKS - 1.480 m3; b) benzyny bezołowiowej
PB-95 w ilości 135 m3 odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) w tym: KPT - 110 m3, PKS - 25 m3. - transportem
zagwarantowanym przez Wykonawcę.
2. Oferowane paliwo może być charakteryzowane przez normy zakładowe producenta, ale o parametrach
jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w normach i rozporządzeniach przywołanych w pkt.
1.
3. Dostawy paliw będą realizowane autocysternami Wykonawcy na jego ryzyko i na jego koszt do
magazynu Zamawiającego w Kaliszu ul. Majkowska 26 (KLA), ul. Wrocławska 30- 38 (PKS, KPT) lub inne
miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Kalisza, w dni robocze w godz. 7:00-15:00. W
uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin dostawy.
4. Jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące paliw oraz realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132000

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)

Informacje o częściach zamówienia
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
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II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

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
Rozpoczęcie 1.9.2013 Zakończenie 31.12.2014
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy)
przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zawarte w projekcie umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

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

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

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
Otwarty

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 podmiot zamawiający:
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KPT/NZ/08/2013
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.8.2013 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.8.2013 - 10:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14.8.2013 - 10:15
Miejscowość
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul.
Wrocławskiej 30-38 (pok. 109 sala konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronach internetowych:
www.bip.kpt-kalisz.pl, www.bip.pks.kalisz.pl, www.kla.com.pl (zakładka: Przetargi) lub można ją uzyskać w
siedzibie spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
2. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomieńoraz informacji faksem - wyłącznie na numer faksu +48 627680022, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8.
Zawszedopuszczalna jest forma pisemna.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism
winnejformie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacjefaksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający
domniema(przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłany przez zamawiającego na numer faksu Wykonawcy zostało
mudoręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
7. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w
innejformie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
8. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów – Zamawiający uzna je
zaskutecznie uzupełnione, jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w
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formieokreślonej w pkt 10 SIWZ, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
zazgodność z oryginałem przez notariusza.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującąnależy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
10. Datę rozpoczęcia 1.9.2013 r. wpisną w pkt II.3) z uwagi na sysytemowy układ ogłoszenia należy traktować
jako datę planowaną, gdyż Wykonawca będzie realizował sukcesywnie dostawy paliw od dnia podpisania
umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań:
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiającymógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w
którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte
sąwustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.7.2013
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