Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Szczecin: Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału
węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji
garnizonu zachodniopomorskiego.
Numer ogłoszenia: 153680 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
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: Dostawy na faxowe zamówienie koksu
grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni
znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawy na faxowe
zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do 21 kotłowni
wyspecyfikowane w załaczniku do siwz nr 3.1 oraz oleju opałowego do zbiorników w 2
kotłowniach - wyspecyfikowane w załaczniku do siwz nr 3.2. 2. Przedmiot zamówienia podzielony
jest na 23 odrębne części postępowania wg lokalizacji kotłowni znajdujących się w obiektach
Policji garnizonu zachodniopomorskiego. 3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) koks
gruby o wartości opałowej od min. 28.000 kJ/kg, zawartość siarki max do 0.6%, granulacji powyżej
40 mm, w ilości 93 tony, b) koks orzech o wartości opałowej od min. 26.000 kJ/kg, zawartość siarki
max do 0,6%, granulacji od 20 do 40 mm, w ilości 43 tony, c) węgiel orzech o wartości opałowej od
min. 27.000 kJ/kg, zawartość siarki max do 0.6%, granulacji od 20 do 80 mm, w ilości 74 ton, d)
miał węglowy o wartości opałowej od min. 22.000 kJ/kg, zawartość siarki max. do 0,8 %,
granulacji do 20 mm., w ilości 27 ton, e) eco-groszek o wartości opałowej od min. 26.000 kJ/kg,
zawartość siarki max. do 0,8%, granulacji od 2 - 20 mm, w ilości 14 ton, f) olej opałowy w ilości
46,00 tys. dm³ o następujących parametrach : wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg, zawartość siarki
max 0,01%, gęstość w temperaturze 15°C max 0,860 Mg/m³, zawartość wody max 200 mg/kg,
zawartość zanieczyszczeń stałych max 24 mg/kg.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.30.00-4, 09.11.10.00-0, 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 1. w zakresie części od nr 1 do 21 oświadczenie wykonawcy 2. w zakresie części 22 i
23 za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna jeżeli Wykonawca posiada
koncesję na obrót paliwami płynnymi
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie wykonawcy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie wykonawcy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie wykonawcy
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1). 2) Wypełniony i
podpisany formularz kalkulacji cenowej odpowiednio do części której/których dotyczy oferta
(załączniki do siwz nr 31 i 3.2). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub

wykonawców lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i
wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa
spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być
złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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 - opust (dotyczy tylko części nr 22i 23) - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
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. 301.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

