Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wil.waw.pl

Zegrze: USŁUGA TANKOWANIA POJAZDÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU
ŁĄCZNOŚCI W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Numer ogłoszenia: 30854 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności , Zegrze Południowe, ul.
Warszawska 22a, 05-130 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6885543, 6885560, faks 22
7822134.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA TANKOWANIA
POJAZDÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI W ZEGRZU
POŁUDNIOWYM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa tankowania pojazdów Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu
Południowym przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy na stacji benzynowej
Wykonawcy oddalonej od siedziby Zamawiającego nie więcej niŜ 10 km. Zamówienie
obejmuje tankowanie paliwa, w tym: 1) dostawę benzyny bezołowiowej Euro 95 (etyliny 95
Pb) w ilości 36.000 litrów 2) dostawę oleju napędowego (ON) w ilości 28.000 litrów.
Określone powyŜej ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi przez
Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliwa faktycznie zakupionego w trakcie trwania umowy.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Paliwa kupowane przez Zamawiającego
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muszą spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie, i tak: - benzyna
bezołowiowa 95 musi spełniać wymagania normy PN-EN 280 - olej napędowy musi spełniać
wymagania normy PN-EN 590:2006, b) Przedmiot zamówienia winien posiadać świadectwo
jakości oraz spełniać wymagania określone w Zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. poz. 1680). c) Dokonywane zakupy rozliczane będą co najmniej raz na
miesiąc, nie częściej jednak niŜ 2 razy w miesiącu. d) Cena jednostkowa paliw będzie równa
cenie obowiązującej na stacji paliw w chwili tankowania. e) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał stacje paliw czynne we wszystkie dni tygodnia (do oferty naleŜy
załączyć stosowne oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ, z adresem stacji, czasem pracy stacji).
Wymagania stawiane Wykonawcy: a) KaŜdorazowo do faktury Wykonawca zobowiązany
będzie załączyć dokładną ewidencję wykonanych transakcji, zawierające minimum
następujące informacje: datę dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa, rodzaj
tankowanego paliwa, numer rejestracyjny samochodu..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu
wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień - koncesji o której
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) w zakresie obrotu
paliwami tj. benzyna bezołowiowa oraz olejem napędowym
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykaz stacji paliw wraz z podaniem odległości od siedziby
Zamawiającego oraz z danymi dotyczącymi dni i godzin otwarcia stacji paliw
(Załącznik Nr 5 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) formularz oferty (wzór zał. nr 1). Załącznik naleŜy wypełnić we wszystkich wymaganych
(pustych) miejscach, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru z
zał. nr 3 do SIWZ c) oświadczenie wykaz stacji paliw wraz z podaniem odległości od
siedziby Zamawiającego oraz z danymi dotyczącymi dni i godzin otwarcia stacji paliw (zał.
Nr 5 do SIWZ), d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2)
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przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wil.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojskowy
Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 05-130 Zegrze Południowe.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.02.2016 godzina 13:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22
A 05-130 Zegrze Południowe Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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