Szczecin: Dostawa paliwa lotniczego do śmigłowca MI-2, użytkowanego w Sekcji Lotnictwa
Policyjnego KWP w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 70985 - 2009; data zamieszczenia: 05.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa lotniczego do
śmigłowca MI-2, użytkowanego w Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa paliwa lotniczego JET A-1 (114.000 litrów) w trybie zawieszenia podatku
akcyzowego zgodnie art. 31, ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 12 stycznia
2009 nr 3 poz.11) przeznaczonego do zasilania turbinowych silników lotniczych do zbiornika
podziemnego przy ulicy Przestrzennej 10 w Szczecinie (Aeroklub Szczecin). 2.Odbiór paliwa przez
Zamawiającego będzie następował sukcesywnie (szacunkowo 6 dostaw w ciągu okresu trwania
umowy) na podstawie zamówienia przesłanego faxem przez Zamawiającego, w terminie nie
krótszym niż 4 robocze po wysłaniu zamówienia (oryginały zostaną wysłane pocztą),
3.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania paliwa w ilościach zgłaszanych przez
Zamawiającego (szacunkowo 19.000 litrów jedna dostawa), transportem własnym w terminie nie
później niż 4 dni robocze od chwili przyjęcia zlecenia od Zamawiającego. 4.Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia, ale przed jej
rozładunkiem świadectwa jakości, tj. orzeczenia wykonanego przez laboratorium posiadające
akredytacje na badanie paliw ciekłych, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
lub inny organ zagraniczny wydający stosowny dokument (w języku polskim), zawierającego co
najmniej następujące dane: A.nazwę produktu i symbol polskiej normy, której produkt odpowiada,
B.nazwę producenta paliwa, C.datę wystawienia świadectwa jakości, D.nazwę laboratorium
wystawiającego świadectwo jakości , E.wyniki oznaczeń poszczególnych parametrów fizykochemicznych produktu w zakresie zgodnym z wymaganiami odpowiedniej normy ( załącznik nr 1 i
2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r.), F.stwierdzenie, że
produkt odpowiada wymaganiom odpowiedniej polskiej normy oraz właściwym dla niego
regulacjom prawnym wymienionym w pkt. 2 , G.podpisy osób upoważnionych uwierzytelniających
powyższe dane. a)Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli wstępnej przed rozładunkiem
dostawy z cysterny kontrolę jakości kupowanych paliw poprzez pobór i badanie laboratoryjne
próbek przez niezależną firmę zewnętrzną o międzynarodowym uznaniu. b)Przejście własności

produktu z Wykonawcy na Zamawiającego następuję z chwilą napełnienia zbiornika podziemnego
Zamawiającego przy ulicy Przestrzennej 10 (Aeroklub Szczecin).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.11.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnił na dzień składania ofert..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie
wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp zawartych w
załączniku nr 1 do siwz. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku
kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez: patrz rozdz. XI ust. 6 SIWZ). 3.
Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (w przypadku kserokopii poświadczone za
zgodność z oryginałem przez: patrz rozdz. XI ust. 6 SIWZ). Ponadto do oferty należy
załączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz
z oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik nr 1, 2. Pełnomocnictwa osób
podpisujących ofertę, jeśli prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy nie
wynika z dokumentów rejestracji firmy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Umowę spółki cywilnej (dotyczy tylko

s.c.). W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły
one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego..
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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin Zespół ds. Zamówień
Publicznych pok. 219..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.05.2009 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska
47, 70-515 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 219..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

