Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2013

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania pn.:

„Dostawa olejów i smarów 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. ”

Specyfikację zatwierdzono:
Kalisz, dnia 8 listopada 2013 roku
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Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego
Zamawiający:
1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-21-37-238
REGON: 301808700
2. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Majkowska 26
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902
REGON: 250442603
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-41-528
REGON: 000617456
Zamawiający upoważniają Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą
w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 30 - 38, NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700 do
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w ich imieniu i na ich rzecz.

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia:
Adres:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz
tel.: (+48) 62 768 00 00
fax: (+48) 62 768 00 22
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek (dni robocze):

7:00 - 15:00

Strona www: www.kpt-kalisz.pl; www.pks.kalisz.pl; www.kla.com.pl

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art. 133
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Postępowanie
prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego a szczegółowe warunki jego
postępowania określają postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych mają odpowiednie
zastosowanie w przypadkach wskazanym w niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zastrzegają
sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
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1. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu
Cywilnego.
2. Opis przedmiotu zmówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb
Zamawiającego) dostawy transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę produktów
rafinacji ropy naftowej zgodnie ze złożonym zamówieniem częściowym, które muszą
spełniać następujące parametry:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wyszczególnienie
Olej silnikowy CF-4 SAE 15W/40
Temperatura płynięcia nie wyższa niż minus
30ºC
Wskaźnik lepkości WL powyżej
120
TBN min (mg KOH/g)
7
Temperatura zapłonu COC min.(oC)
215
Pojemność opakowania
200 - 1000 litrów
Olej hydrauliczny HL, klasa lepkości ISO 46
Temperatura płynięcia max. minus
24ºC
Temperatura zapłonu COC min.
190ºC
Wskaźnik lepkości min.
95
Pojemność opakowania
200 litrów
SMAR STP
Penetracja po ugięciu w 25oC (0,1mm)
310-350
Temperatura skroplenia min
80ºC
Zakres temperatur
-10ºC + 60ºC
Pojemność opakowania
180 kg
Wielosezonowy spełniający normy EURO 2 i 3 olej do silników
wysokoprężnych doładowanych*:
wymagana klasa lepkości SAE
15W/40
wymagana klasa jakości API
API CI-4/CG-4/CF-4/SL
wymagana klasa jakości ACEA
E7-04/ES-02/E3-96 wyd.4/B402/B3-98 wyd.2/A2-96 wyd.3
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy
potwierdzającego spełnienie przez oferowany olej aktualnych aprobat
producentów pojazdów o spełnieniu norm:
MAN: M3275-1,
Mercedes-Benz MB:228.3, 229.1
Volvo: VDS-3,
Renault VI RLD-2
MTU typ2
CUMMINS CES 20078
AVIA dla silników 712, D407, D421.76, D421.85
posiadający kartę danych dotyczących użytkowania produktu,
częstotliwość wymiany nie mniejsza niż 25 000 km
oferent winien przedstawić oświadczenie producenta oleju potwierdzające
mieszalność oleju oferowanego z olejem dotychczas stosowanym tj.
Platinum Ultor Plus CI-4
Wielosezonowy spełniający normy Euro 4 i 5 olej do silników
wysokoprężnych doładowanych*:
wymagana klasa lepkości SAE
10W/40
wymagana klasa jakości ACEA
E6
Wielosezonowy olej przekładniowy do tylnych mostów*:
wymagana klasa lepkości SAE
80W/90
wymagana klasa jakości API
API MT-1; API GL 4 i GL 5
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy
potwierdzającego spełnianie przez oferowany olej specyfikacji MAN M
3343 typ M; MAN 341 typ E2
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy
potwierdzającego posiadanie przez oferowany olej aktualnych aprobat od
producentów podzespołów ZF – ZF TE-ML; 02B; 05A; 07A; 16B; 17B
częstotliwość wymiany nie mniejsza niż 100 000 km

Ilość
szacunkowa

10 000
litrów

600
litrów

800 kg

7 000 litrów

700 litrów

3 500 litrów
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7.

8.

9.

Wielosezonowy syntetyczny olej hydrauliczny do automatycznych skrzyń
biegów oraz przekładni kierowniczych*:
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy
potwierdzającego posiadanie przez oferowany olej aktualnych aprobat od
producentów podzespołów
ZF – ZF TE-ML: 11B, 14C, 16M,
MAN 339 Typ V2/Z3,
VOITH – H55: 633640
częstotliwość wymiany nie mniejsza niż 120 000 km
zamawiający nie dopuszcza, ze względów technicznych, zaoferowania
produktu równoważnego
Smar uniwersalny Greasen Compex 2:
rodzaj zagęszczacza
kompleksowy litowy
klasyfikacja NLGI
2
ISO 6743/9: KP2P- 40
ASTM D4950: GC
temperatura kroplenia
powyżej 2700C
wymagany zakres temperatur pracy
-400C ÷ 1600C
zamawiający ze względów technicznych nie dopuszcza produktów
równoważnych
Płynny smar do układów centralnego o konsystencji NLGI 000 znajdujący
się na liście Solaris

1 500 litrów

250 kg

150 kg

* Oferowane oleje powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach o pojemności ok. 200 dm3,
zaplombowanych przez producenta, z gwarancją bezpłatnego odbioru pustych opakowań od Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zmówienia na podstawie zamówień
częściowych Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 3 dni od momentu otrzymania
zamówienia częściowego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania
części lub całości zamówienia podwykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w asortymencie i ilościach
wskazanych w ust 1 - zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem - w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego (magazyn Zamawiającego) lub inne wskazane przez
Zamawiającego na terenie miasta Kalisz, w dni robocze w godz. 7:00-15:00 - zgodnie ze
złożonym wcześniej zamówieniem.
7. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem oraz ponosi wszystkie
koszty związane z dostawą i rozładunkiem.
8. Oferowane produkty mają pochodzić z bieżącej produkcji.
9. Oferowane produkty mają być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie Polski
i krajów UE.
10. Podane w ust. 1 ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
oferowanej i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub
zmniejszeniu) wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
11. W przypadku braku pełnej realizacji przedmiotu zamówienia lub zamówienia większej
ilości Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Opis sposobu składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w okresie - od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
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6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w ust.1 - treść oświadczenia, stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ.
7. Z ubiegania o zamówienie wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podlegają wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonaniu
tych
czynności
chyba,
że
udział
tych
Wykonawców
w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli dokumenty
zawierające błędy.
6. Nie złożyli oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielnie zamówienia, treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawę omyłek.
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
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3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do
SIWZ);
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do
SIWZ);
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ust. 1 SIWZ.
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 spowoduje wykluczenie
oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty. Zamawiającemu przysługuje również
prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów w zakreślonym terminie.
3. Wymienione w ust. 1 dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast
pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Nowak - tel. 62 768 00 33 w godz. 8.00 do 12.00
e-mail: e.nowak@kpt-kalisz.pl
fax 62 768 00 22
11. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ:
1. Wykonawcy może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
wyłącznie na piśmie, nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania
ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
4. Treść każdego wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.kpt-kalisz.pl, www.kla.com.pl. www.pks.kalisz.pl
12. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.
2.
3.
4.

Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym - załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może złożyć jedną czytelną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta i załączniki podpisane w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w
sposób trwały, aby zapobiec dekompletacji oferty.

14. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć
w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
„Oferta na dostawy olejów i smarów dla KPT, KLA i PKS”
2. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 22 listopada 2013 roku do godz. 12:00.
W siedzibie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul.
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Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie
w sekretariacie Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101).
Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesłania oferty pocztą lub
przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej
dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez
Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

15. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2013 roku o godz. 1215 w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego - sala konferencyjna.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert podany zostanie adres firm, które złożyły ofertę a także
informacje dotyczącą ceny.
4. Termin związana ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca poda cenę netto, podatek VAT i cenę brutto jednostkową oferowanych
produktów określonych w przedmiocie zamówienia oraz wartość całego zamówienia
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi być podana w PLN.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zawartą umową, wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
17. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej ofert i ich znaczenia.
1. Cena stanowi 100% w ocenie badanej oferty.
2. Oferta zostanie ocenione za pomocą systemu punktowego.
3. Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęte zostanie wynagrodzenie brutto za całość
zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym złożonej oferty.
4. Wykonawcom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
cena oferowana najniższa brutto x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
oferty do złożenia ofert dodatkowych.
18. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dokonane po wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta
została wybrana;
2. wykonawców, których oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. po wyborze oferty zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów określonych w pkt 17 SIWZ.
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19. Wzory umów.
Zamawiający do niniejszej SIWZ dołącza wzór umowy (załącznik nr 4), której podpisanie
stanowi warunek zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny oraz w przypadku gdy wynagrodzenie złożonej oferty przewyższy podaną
przez Zamawiającego kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
21. Załączniki:
1. Oświadczenie.
2. Oświadczenie.
3. Formularz ofertowy.
4. Wzór umowy.

Kalisz, dnia 8 listopada 2013 roku

....................................................................
ZATWIERDZAM

8

