Ogłoszenie nr 2021/BZP 00282801/01 z dnia 2021-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu, eksploatowanych przez
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022r. dokonywany na podstawie
identyfikacyjnych kart paliwowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291132977
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żabia 23
1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 265 10 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zum.ostrowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum.ostrowiec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu, eksploatowanych przez Zakład
Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022r. dokonywany na podstawie
identyfikacyjnych kart paliwowych”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc1cb1a9-4d1a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282801/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 15:11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003486/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu, eksploatowanych przez
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022r. dokonywany na podstawie
identyfikacyjnych kart paliwowych.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc1cb1a9-4d1a-11ec-8c2d66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami w tym: składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów odbywa
się wyłącznie przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „miniPortal”, znajdującego się w
Internecie pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej „ePUAP”, znajdującej się w Internecie
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/,
c) poczty elektronicznej, gdzie adres skrzynki poczty elektronicznej zamawiającego to:
biuro@zum.ostrowiec.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
SWZ Rozdział 7 ust. 3
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania informacyjne zamieszczone są w Rozdziale 20
- SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZUM.ZP.52.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa 95 – Pb 95, olej
napędowy – ON) poprzez sukcesywne tankowanie, przy bezgotówkowym rozliczeniu na
podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych, samochodów służbowych oraz tankowanie
kanistrów (dot. Paliwa przeznaczonego do sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego).
Ze względu na specyfikę pracy Zakładu, co najmniej jedna stacja paliw Wykonawcy
(znajdujących się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego), nie może być oddalona o więcej niż
5 km od Bazy remontowej Zamawiającego, ul. Żeromskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskiego.
Maksymalny termin dostarczenia przez Wykonawcę kart paliwowych wynosi do 15 dni
roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego, pisemnego wniosku o ich wydanie.
Szacowana ilość kart paliwowych to 29 szt.
Rodzaje paliwa i szacunkowe ilości objęte przedmiotem zamówienia:
PB 95 – 20 000 litrów
ON – 90 000 litrów
Paliwo musi spełniać obowiązującą Polską Normę dotyczącą jakości paliw oraz wymagania
wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680).
Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dogodnym terminie właściwych
badań dostarczanych paliw pod względem ich jakości (spełniania obowiązujących norm)
wykonywanych w obecności uprawnionego pracownika wybranego Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W przypadku powstałego udokumentowanego uszkodzenia pojazdu od używania niewłaściwego
paliwa Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego Wykonawcy pokrycia
kosztów jego naprawy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;
3) zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie oraz dysponuje
stacjami paliw na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i co najmniej jedna z nich, nie może być oddalona o więcej niż 5 km od bazy remontowej
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żeromskiego 11.
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymaga, by warunek określony w ust. 1 pkt 1 spełniał co najmniej jeden
z wykonawców, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 3 wykonawcy spełniali łącznie.
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami będącymi
przedmiotem zamówienia;
2) stacje paliw na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i co najmniej jedna z nich, nie może być oddalona o więcej niż 5 km od bazy remontowej Zakładu
Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żeromskiego 11.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych
do samochodów i sprzętu, eksploatowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
w 2022 r. dokonywany na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych „ określone w Rozdziale 5 ust. 1
SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymaga, by warunek określony w ust. 1 pkt 1 SWZ spełniał co najmniej jeden
z wykonawców, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 3 wykonawcy spełniali łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za. pośrednictwem:
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na
miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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