
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zozglubczyce.biulety.info.pl

Głubczyce: Dostawa paliwa do pojazdów SP ZOZ w Głubczycach na

zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania - PN/5/II/12

Numer ogłoszenia: 60996 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M.

Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa do pojazdów SP ZOZ w

Głubczycach na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania - PN/5/II/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wg zał. 2 do SIWZ: Dostawa paliwa do

pojazdów SP ZOZ w Głubczycach na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania 1.Przedmiot

zamówienia publicznego dotyczy sukcesywnych zakupów benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON w

ilościach: - Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 6500 litrów, - Olej napędowy ON - 28.000 litrów. 2.Termin realizacji

zamówienia: dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości

umowy. 3.Dostarczane produkty muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Z 2008

r. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.) oraz w normach PN-EN 228 Paliwa dla pojazdów silnikowych - dla benzyny

bezołowiowej Pb95 oraz PN-E 590 Paliwa dla pojazdów silnikowych - dla oleju napędowego ON. 4.W

wyposażeniu Zamawiającego znajduje się 7 samochodów, które zostaną wyspecyfikowane w załączniku do

umowy z wybranym Wykonawcą. 5. Wykonawca musi posiadać na terenie Głubczyc stacje paliw, znajdującą się

w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. 6. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2 razy w

miesiącu na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla

transakcji bezgotówkowych: 15 i ostatni dzień miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego

okresu rozliczeniowego. Faktur wystawione przez Wykonawcę muszą zawierać: - - numer rejestracyjny pojazdu, -
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data zakupu paliwa, - ilość i rodzaj zakupionego paliwa, - cena i wartość brutto zatankowanego paliwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

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

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu

paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem tj. benzyną bezołowiową i olejem napędowym, zgodnie z art.

32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn.

zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt.

VI.1.2 niniejszej SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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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

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy (Oświadczenie w pkt. V ppkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ), że przedmiot zamówienia

spełnia wymagania jakościowe określone w: a) rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia

2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.),

b)normach PN-EN 228 Paliwa dla pojazdów silnikowych - dla benzyny bezołowiowej Pb95 oraz PN-E 590 Paliwa

dla pojazdów silnikowych - dla oleju napędowego ON

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: najniższa cena.

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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z treścią art.144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość zmiany postanowień zawartej

umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zozglubczyce.biulety.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, sekretariat III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2012

godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. M.

Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

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
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