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Adres strony internetowej, na której Zamawia jący udostępnią Specyf ikacje Istotnych Warunków Zamówienia : 
www.pumgubin.pr 

Gubin: Dostawa oleju napędowego do magazynów Zamawiającego 

Numer ogłoszenia: 120893 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

|y| zamówienia pubircznego 
|~~| zawarcia umowy ramowej 

|_J ustanowienia dynamicznego sys temu zakupów ( D S Z ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I A D R E S : Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp z o.o. . ul Śląska 36 66-620 Gubin, woj, lubuskie, tel 0-68 455 32 82, faks 0-68 455 82 

65 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pumgubin pl 

L 2) R O D Z A J ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa pubiioznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oieju napędowego do magazynów Zamawiającego 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w 

liości szacunkowej 160 000 litrów w okresie 2016-2018 spełniającego Poiską Normę PN-EN-590 z póź. zmianami do magazynu Zamawiającego w 

Gubinie. 

11.1.5) 

I I przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09 13 41 00-3. 

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

II. 2) C Z A S TRWANIA ZAMÓWIENIA L U B TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach 24 

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

III. 1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1 Przystępując do mniejszego posiępowania każdy \/Wkoriawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 

zł (słownie, piętnaście tysięcy złotych), 2, Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art 45 ust 6 ustawy Pzp tj 1) 

pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielahych przez podmioty, o których 

mowa w art 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przed upływem łerminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Zachodni 

W B K S A O Gubin Nr 72 1090 1648 0000 0000 5400 2386 jako tytuł wpłaty należy wpisac Wadium olej napędowy śląska 36, 5 W przypadku wadium 

wnoszonego w pieniądzu, jako łeimin wniesienia wadium przyjęły zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 5. W przypadku wniesienia 

wadium w formie innej niz pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 

siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwie Usług Miejskich, ul Śląska 36 66-620 Gubin w pok Nr 14 iub dołączyć do oferty 7. Zwrot lub zatrzymanie 

wadium nastąpi zgodnie z art 45 ustawy Pzp 8 Wadium ma zabezpieczać cały okres związania ofertą, 

111.2) ZALICZKI 

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS S P O S O B U DOKONYWANIA O C E N Y SPEŁNIANIA T Y C H WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności iub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek Ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Mifeairek ten zostanie spełniony, jeżeli V\^konawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami płynnymi, 

111.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania lego warunku 

fWtunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art 22 usl 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

111.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten zostanie spełniony, jezeii Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie arł 22 ust t ustawy Prawo zamćwień 

publicznych 

II 1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówieri 

publicznych 

lll,3.S) Sytuacja ekonomiczna I f inansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek len zesłanie spełniony, jezeli Wykonawca przedłoży aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone] działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu, z którego wynikać Będzie, ze polisa została opłacona, 

W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku określonego w pkt 4 W/konawca 

zobowiązany jest - w terminie 3 {słownie trzech) dni przed upływem ważności wfw dokumentów - do złożenia w siedzibie Zamawiaiącego 

dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności iub złożenia nowych dokumentów Brak spełnienia tego warunku może 

skutkować natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od mniejszej umowy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH L U B DOKUMENTACH, J A K I E MAJĄ DOSTARCZYĆ W Y K O N A W C Y W C E L U POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA W Y K L U C Z E N I U NA PODSTAWIE ART. 24 UST, 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie rwy kazań la spełniania przez wykonawcę warunków, o których mówa wart . 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyćr 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeii przepisy prawa nakładają obowiązek icli 

posiadania, w szożegóiności koncesje, zezwoienla iub licencje: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca lest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru iub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony me wcześniej niż 

S miesięcy przed upływem terminu sktadanta wniosków o dopuszczenie do udżiatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca me zalega z opłacaniem podatków, iub 

zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności iub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wysławione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie iub rozłożenie na raty zaległych płatności iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej mż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust l pk l 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert: 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w arł 24 ust, 1 pkl 9 ustawy, wystawioną me wcześniej niz 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert: 
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111.4.3} Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

111.4,3,1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wysławiony me wcześniej niz S miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert: 

• nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wysławiony me 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert: 

• nie orzeczono wobec mego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

III. 4.4) Dokumenty dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oclironie konkurencji i konsumentów 

albo informacji o tym. że me należy do grupy kapitałowej; 

iii.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 111.5) 

do pkt. III 4 2) ogłoszenia: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 

winny być złożone w/w dokumenty (w pkl lii 4.2) dla każdego z nich 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV. 1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.2) K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T 

IV.2.i) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia" 

1 - Cena - 50 

2 - Upust - 50 

IV.2.2) 

I przeprowadzona będzie aukcja eieklronicina, adres strony, na które] będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www pumgubin pi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www pumgubin pi. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14 07 2016 godzina 09 00, miejsce: Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp z o o w Gubinie, ui, Śląska 36, SS-620 Gubin 

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 nie pod legających zwrolowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaty być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: me 
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