
Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

w w w .k r w io d aw s t w o .s l u p sk .p l

Slupsk: Zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samoch  ów sluzbowych

Zamawiajacego

Numer ogloszenia:  188885 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

Zamieszczanie ogloszenia:

Ogloszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Adres strony internetowej zamawiajacego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

II.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 obowiazkowe.

 zamówienia publicznego.

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawla II w Slupsku , ul. Szarych Szeregów 21,

76-200 Slupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8422021 do 23, faks 059 8427449.

 www.krwiodawstwo.slupsk.pl

 Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej.

 Zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów sluzbowych

Zamawiajacego.

 dostawy.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup

(dostawa) paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów  luzbowych wskazanych przez Zamawiajacego. 2. W ramach

przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiajacemu 4 k   y paliwowe (flotowe) przypisane do numerów rejestracyjnych

samochodów. 3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadal siec stacji na terenie Polski, w tym co najmniej po jednej stacji w

kazdym miescie wojewódzkim oraz co najmniej jedna stacje paliw zlokalizowana w Bialym Borze, Plonsku, Slupsku, Leborku,

Warszawie, Lodzi oraz w okolicach Sierpca. 4. Zamawiajacy wymaga aby maksymalna odleglosc od RCKiK im. Jana Pawla II w

Slupsku do najblizszej stacji paliw prowadzacych sprzedaz wszystkich nizej wymienionych rodzajów paliw nie przekraczala 15 km. 5.

Rodzaj oraz maksymalna ilosc paliwa przewidywana do za  pienia w okresie trwania umowy wynosi: 1) olej napedowy - 16 500

litrów, 2) etylina Pb 95 - 3 500 litrów, 6. Zamawiajac   astrzega sobie prawo zakupu etyliny Pb95 zamiennie z etylina Pb98 w ramach

przewidzianych ilosci. 7. Rzeczywiste ilosci realizowa ych w trakcie umowy dostaw beda wynikaly z aktualnych potrzeb

Zamawiajacego. 8. Zamawiajacy wymaga rozliczania bezgo ówkowego przy pomocy kart paliwowych lub innego sposobu

bezgotówkowego rozliczania. Wykonawca bedzie obciazal Zamawiajacego fakturami VAT po zakonczeniu kazdego miesiaca. Do

faktury Wykonawca zalaczy zestawienie za miesieczny okres rozliczeniowy, zawierajace: 1) daty i miejsce tankowania, 2) ilosc

zatankowana, 3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko kierowcy. 9. Okreslone ilosci paliw plynnych sa

maksymalnymi ilosciami nie stanowiacymi podstawy do wn  zenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen co do ilosci paliw

plynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiajacego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 10.

Wykonawca udziela w okresie realizacji umowy stalego u ustu od ceny netto jednego litra paliwa. 11. Ceny za wyspecyfikowane

powyzej paliwa beda naliczane wedlug cen detalicznych obowiazujacych w stacji paliw Wykonawcy w dniu dokonania bezgotówkowej

transakcji tankowania paliwa pomniejszonych o staly upust. 12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamówien

uzupelniajacych. 15. Zamawiajacy nie przewiduje zawarc    mowy ramowej. 16. Zamawiajacy nie prowadzil dialogu technicznego. 17.

Wspólny slownik zamówien CPV: 09134100-8 - olej napedowy 09132100-4 - benzyna bezolowiowa.
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II.1.6) Wspólny  Slownik Zamówien (CPV):

II.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie ofer ty czesciowej:

II.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie ofer ty wariantowej:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek

ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i  doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.4) Osoby  zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i f inansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JA     AJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWAN                GANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonaw   warunków, o których mowa w ar t . 22 ust. 1 us tawy, oprócz

oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu nalezy przedlozyc:

 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 nie.

 nie.

 Okres w miesiacach: 12.

 Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Wykonawca spelni warunek w sytuacji, kiedy wykaze ze posiada zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w

zakresie obrotu paliwami lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 ze zm.)

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.
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potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,  jezeli przepisy prawa nakladaja

obowiazek ich posiadania, w szczególnosci koncesje, zezwolenia lub licencje;

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy

wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaz nia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed  plywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu

skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

lista podmiotów  nalezacych do tej samej  grupy kapitalowej  w  rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego  2007 r.  o ochronie

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze ni         do grupy kapitalowej;

inne dokumenty

1.  Oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  spelniac  wymagania  Zamawiajacego  wymienione  w  SIWZ  oraz Formularzu

Cenowym.  W celu potwierdzenia spelniania niniejszych w magan Wykonawca zobowiazany jest przedlozyc: 1) Wypelniony

Formularz Cenowy -  Zalacznik nr  4 do SIWZ 2) Zaakceptowany Zalacznik nr 5 do SIW - Wykaz Pojazdów  oraz osób

upowaznionych do tankowania Ocena zgodnosci zaoferowan  o przedmiotu zamówienia z wymaganiami okreslonymi przez

zamawiajacego nastapi na podstawie dokumentów przedloz   ch przez wykonawce wraz z oferta przy zastosowaniu formuly

spelnia/nie spelnia.

1. Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty i oswiadc   ia wymienione w rozdziale 7 oraz 8 SIWZ oraz: 1) Wypelniony i

podpisany Formularz Ofertowy - Zalacznik nr 3 do SIWZ Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie wyd     ie dokumentów, o których mowa w ust 5, zastepuje sie je dokumentem

zawierajacym oswiadczenie, w którym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym

organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma si    be lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których

mowa w ust 5 pkt 1) stosuje sie odpowiednio. W przypadku oferty skladanej przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzajace spelnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 sklada co

najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie

podlega wykluczeniu sklada kazdy z wykonawców oddzieln e.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art . 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc:

III.4.3) Dokumenty  podmiotów zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytor ium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk lada:

III.4.3.1) dokument wystawiony  w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

III.4.4) Dokumenty  dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI LUB ROBOTY

BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dos tawy lub us lugi odpowiadaja okreslonym wymaganiom

nalezy przedlozyc:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty  niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryter ia oceny ofer t :  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest  dostepna specyf ikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyf ikac je istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem:

IV.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert :

IV.4.5) Termin zwiazania ofer ta:

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie pos tepowania      ielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania srodków

pochodzacych z budzetu Unii  Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa

czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy  byc przeznaczone na s finansowanie

calosc i lub czesci zamówienia:  

 przetarg nieograniczony.

najnizsza cena.

www.krwiodawstwo.slupsk.pl

 Siedziba Zamawiajacego osobiscie, poczta lub

pobrac ze strony internetowej Zamawiajacego..

 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce:

Oferte nalezy zlozyc w siedzibie zamawiajacego w Slupsku - przy ul. Szarych Szeregów 21, w pok. nr 82 (sekretariat)...

 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

nie
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