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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458714-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Paliwa
2017/S 221-458714

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13
Konin
62-510
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Michalak
Tel.:  +48 632468179
E-mail: zam.pub@mzgok.konin.pl 
Faks:  +48 632469291
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzgok.konin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzgok.konin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami komunalnymi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na rok 2018.
Numer referencyjny: DZ.361-13/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zam.pub@mzgok.konin.pl
http://mzgok.konin.pl
http://bip.mzgok.konin.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na rok 2018. Szacunkowe przewidywane zapotrzebowanie:
1) Olej napędowy – 113.000 l
2) Olej opałowy lekki – 300.000 l.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
na rok 2018
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin – ul. Sulańska 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw MZGOK
Sp. z o.o. w Koninie odpowiadającego wymaganiom jakościowym według normy PN – EN 590+A1:2017-06 oraz
zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w
Koninie na rok 2018
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Konin – ul. Sulańska 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oraz rozładunek (przetankowanie) oleju opałowego
lekkiego do zbiornika (V= 100 m3) Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o w
Koninie. Zbiornik wyposażony jest w przyłącza: faza produktowa DN 80, faza gazowa DN 50. Jednorazowa
wielkość dostawy około 25 000 litrów. Dostarczany olej opałowy lekki winien posiadać parametry jakościowe
zgodne z normą PN-C-96024:2011.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętej
przedmiotem zamówienia tj.: aktualną na dzień złożenia oferty koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).
2. Wymagany dokument potwierdzający spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu:
— aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
— dla zadania nr 1 – 80 000 PLN
— dla zadania nr 2 – 100 000 PLN
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby warunek ten został
spełniony odrębnie w odniesieniu do każdego zadania, na które składane są oferty.
2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu:
— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
wymaganą w postępowaniu.
Zamawiający uzna dokument za spełniający wymagania, jeżeli z dokumentu wynika, iż składka za
ubezpieczenie została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści dokumentu – należy
dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty składki za ubezpieczenie (potwierdzony przez bank lub Pocztę
Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego). W przypadku składek na
ubezpieczenie których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat
których termin płatności został oznaczony przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wykonywaną sukcesywnie w
okresie 12 miesięcy:
— dla zadania nr 1 (olej napędowy) – w ilości nie mniejszej niż 60.000 l
— dla zadania nr 2 (olej opałowy lekki) – w ilości nie mniejszej niż 180.000 l
b) będzie dysponował co najmniej jedną autocysterną spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego
prawa w szczególności ustawy z dnia 11.5.2001 r. Prawo o miarach (tj Dz.U. z 2016 r., poz. 884) i aktów
wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Autocysterna
musi posiadać ważną legalizację urządzeń pomiarowych i zbiornik z kompletem nieuszkodzonych plomb i
dopuszczeniem UDT zbiornika.
Powyższy warunek winien być spełniony odrębnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2 (co oznacza dla oleju
napędowego wymagana jedna cysterna i dla oleju opałowego lekkiego 1 cysterna)
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie w/w warunku powoła się na dostawy wykonywane wówczas musi
wykazać, iż faktycznie zrealizowana już część dostaw spełnia wymagania zamawiającego (w zakresie ilości
zrealizowanej dotychczas części).
2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu:
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej http://bip.mzgok.konin.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Konin, ul. Sulańska 13 (budynek A – sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art.24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8.
Wymagane dokumenty na okoliczność potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

http://bip.mzgok.konin.pl
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2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
Uwaga:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
braku podstaw do wykluczenia do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Zamawiający udostępnia edytowalny wzór JEDZ na stronie internetowej http://bip.mzgok.konin.pl, na której
opublikowana została treść SIWZ.
II.Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są zabezpieczyć ją wadium w wysokości 32 680 PLN, w tym:
— w odniesieniu do zadania nr 1 – 12 190 PLN
— w odniesieniu do zadania nr 2 – 20 490 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

http://bip.mzgok.konin.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2017
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