Szczecin: Dostawa paliw płynnych poprzez bezpośrednie tankowania ( przez dystrybutor)
łodzi motorowych KWP w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 237822 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
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 paliw płynnych poprzez
bezpośrednie tankowania ( przez dystrybutor) łodzi motorowych KWP w Szczecinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy polegające na bezpośrednim tankowaniu: W części I - benzyny
bezołowiowej 95 w ilości 12.600 litrów oraz oleju napędowego w ilość 14.200 litrów, z nabrzeża
rzeki Odry lub jeziora Dąbie w obrębie administracyjnym miasta Szczecina zwodowanych łodzi
motorowych należących do Komendy Miejskiej w Szczecinie W części II -benzyny bezołowiowej
95 w ilości 6.300 litrów oraz oleju napędowego w ilość 9.000 litrów z nabrzeża rzeki Świny,
Kanału Piastowskiego lub Zalewu Szczecińskiego w obrębie administracyjnym miasta Świnoujście
zwodowanych łodzi motorowych należących do Komendy Miejskiej w Świnoujściu 2.
Przedmiotowe dostawy będą polegały na tankowaniu paliwa bezpośrednio z legalizowanych
odmierzaczy paliw ciekłych na nabrzeżu do łodzi, od poniedziałku do niedzieli, minimum przez 4
godziny dziennie, w przedziale czasowym od godz. 10.00 do godz. 18.00. 3. Przedmiotowe paliwo
musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN- najnowszej edycji. 4. W ramach przedmiotu
zamówienia wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w okresie trwania umowy stałej
rezerwy paliwowej w ilościach: W części I - 400 litrów benzyny bezołowiowej Pb- 95 i 400 litrów
oleju napędowego W części II - 400 litrów benzyny bezołowiowej Pb- 95 i 400 litrów oleju
napędowego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi na obrót paliwami ciekłymi (w przypadku kserokopii poświadczone za zgodność z
oryginałem przez: patrz rozdz. XI ust. 6 SIWZ). 4. Aktualne (przez okres trwania umowy)
świadectwa uwierzytelnienia odmierzaczy paliw ciekłych (w przypadku kserokopii
poświadczone za zgodność z oryginałem przez: patrz rozdz. XI ust. 6 SIWZ). 5.
Oświadczenie Wykonawcy, że paliwa będą spełniać wymagania najnowszej edycji PN-EN.
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

•
•

1 - Cena - 60
2 - opusty - 40

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, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień
Publicznych pok. 302..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2009 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 302..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Komenda Miejska Policji w Szczecinie..
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy
polegające na bezpośrednim tankowaniu benzyny bezołowiowej Pb - 95 w ilości 12.600
litrów oraz oleju napędowego w ilość 14.200 litrów, z nabrzeża rzeki Odry lub jeziora Dąbie
w obrębie administracyjnym miasta Szczecina zwodowanych łodzi motorowych należących
do Komendy Miejskiej w Szczecinie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•
•

1. Cena - 60
2. opusty - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Komenda Miejska Policji w Świnoujściu..

•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy
polegające na bezpośrednim tankowaniu benzyny bezołowiowej Pb - 95 w ilości 6.300
litrów oraz oleju napędowego w ilość 9.000 litrów z nabrzeża rzeki Świny, Kanału
Piastowskiego lub Zalewu Szczecińskiego w obrębie administracyjnym miasta Świnoujście
zwodowanych łodzi motorowych należących do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2010.
4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•
•

1. Cena - 60
2. opusty - 40

