PL-Konin: Sprzedaż i dostawa paliw płynnych
2019/S 167-409695
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1)NAZWA i ADRESY
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Górczewska
Tel. +48 63 242-89-42
E-mail: zamowienia@mzk-konin.com.pl
Faks +48 63 242-92-73
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe
Główny adres: www.mzk-konin.com.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: www.mzk-konin.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym wyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać droga elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
1.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Sprzedaż i dostawa paliw płynnych
Numer referencyjny: MZK-OPZ-1/133/2019
II.1.2) Główny kod CPV
09134100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a
następujących paliw płynnych:
- oleju napędowego w ilości około
- benzyny bezołowiowej 95 w ilości około

- 2.250.000 l
- 245.000 l

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy-PNEN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2.370.168 EUR
II.1.6) Informacja 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: PL 414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a
następujących paliw płynnych:
- oleju napędowego w ilości około
- benzyny bezołowiowej 95 w ilości około

- 2.250.000 l
- 245.000 l

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy- PNEN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi (Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz .U.
z 2015 roku, poz.1680)).
Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena – Waga: 80 %
Termin dostawy – 20 %
II.2.6) Szacunkowa wartość:
Wartość bez VAT: 2.370.168 EUR
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zakres: początek: koniec 31.12.2020r.
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacja o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składania 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
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:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku Wykonawcy wykazali, że posiadają koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r
Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 220 z późn. zm.),
2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5
pkt 1 i pkt 8 ustawy.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w tym
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może korzystać z narzędzia
ESPD(zalecane) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. ESPD w polskiej wersji
językowej dostępne jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tool-dotabases/espd/filter?lang=pl
Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypełniania-JEDZ-ESPD.pdf
Zamawiający udostępnia wzór JEDZ w przykładowym formacie doc – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie
w postaci elektronicznej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 369), wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
które zostały wymienione w rozdziale 10 SIWZ tj.:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
ustawy,
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
(dotyczącej podmiotów zbiorowych),
c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
e) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r.
poz.1445).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8.000.000 zł.,
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów::
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000 zł,,
b) dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie
mniejszą 1.000.000 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał dostawy oleju
napędowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 6.000.000 PLN netto.,
2) wykażą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu umożliwienia dokonania oceny ofert Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do ofert
dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom:
1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich
złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących zdolności technicznych lub
zawodowych:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6) wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 150.000 PLN (słownie sto
tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 02.10.2019r. do godz.10.00. Wadium
można wnieść
w następujących formach:
- w pieniądzu – przelew na konto. Nr konta: Getin Noble Bank S.A.
96 156000132015281400010001.
W przypadku wpłaty wadium na konto, należy do oferty dołączyć potwierdzenie wpłaty. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.
- gwarancjach bankowych,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
110 z późn. zm.).
III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących.
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III. 1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, któr4ej zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy,
maja obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stosowne pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty. Jego treść powinna jednoznacznie
określić postępowanie, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia oraz zakres umocowania.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 5
do SIWZ.

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: 02.10.2019r
Czas lokalny: 10:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02.10.2019r
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8, świetlica
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną podane:
1)
2)
3)
4)

nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
cena ofertowa,
termin realizacji zamówienia publicznego
warunki płatności

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: wrzesień 2020 rok.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, poza przypadkiem wystąpienia przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty
wskazanymi w ustawie, odrzuci również ofertę (zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy), w której
udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na
mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp., tj.
najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie,
przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zamowienia@mzk-konin.com.pl
Szczegółowe zasady komunikacji określa SIWZ.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800
Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

7

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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
Zamawiającego.
Odwołanie wobec innych czynności 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.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800
Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.08.2019r.
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