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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362583-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Radomsko: Benzyna bezołowiowa
2014/S 205-362583
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85
Osoba do kontaktów: Tomasz Bąk
97-500 Radomsko
POLSKA
Tel.: +48 446830630
E-mail: marketing@pgk-radomsko.pl
Faks: +48 446834377
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgk-radomsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z o.o.

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Tankowanie samochodów Zamawiającego beznzyną PB 95, olejem napędowym oraz dostawę oleju
napędowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę polegającą na tankowaniu samochodów
Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 i olejem napędowym ON oraz dostawę oleju napędowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 w ilości 7
000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie
PN-EN 228.
Zadanie nr 2
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych Zamawiającego olejem napędowym ON w ilości 300 000
litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590.
Zadanie nr 3
Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów, maszyn i urządzeń w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko w ilości 100 000 litrów
zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09132100, 09134100

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
— Zadanie nr 1 – tankowanie benzyną bezołowiową PB 95 w ilości 7 000 litrów,
— zadanie nr 2 – tankowanie olejem napędowym ON w ilości 300 000 litrów,
— zadanie nr 3 – dostawa oleju napędowego w ilości 100 000 litrów.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Tankowanie benzyną PB 95
1)
Krótki opis
1. Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 w
ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228. Jakość paliwa musi odpowiadać
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wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 ).
2. Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się
potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5
km od siedziby Zamawiającego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09132100, 09134100

3)

Wielkość lub zakres
7 000 litrów.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Tankowanie olejem napędowym ON
1)
Krótki opis
1. Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych Zamawiającego olejem napędowym ON w ilości 300
000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590.
Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1058).
2. Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się
potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5
km od siedziby Zamawiającego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09132100, 09134100

3)

Wielkość lub zakres
300 000 litrów.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa oleju napędowego
1)
Krótki opis
1. Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów, maszyn i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko w ilości 100 000 litrów zgodnie z
parametrami zawartymi w normie PN-EN 590.
Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008
r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 ).
2. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo faksem określi Wykonawcy termin i wielkość każdej dostawy z 2
dniowym wyprzedzeniem do jej realizacji.
3. Miejsce dostawy oleju napędowego – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul.
Jeżynowa 40 gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–13.00.
4. Wykonawca dostarczy olej napędowy własnym środkiem transportu na swój koszt.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09132100, 09134100

3)

Wielkość lub zakres
100 000 litrów.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
— Zadanie nr 1 – tankowanie benzyną bezołowiową PB 95 – wadium w kwocie 1 000 PLN
— zadanie nr 2 – tankowanie olejem napędowym ON – wadium w kwocie 30 000 PLN
— zadanie nr 3 – dostawa oleju napędowego – wadium w kwocie 10 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1 Na ofertę składają się
następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany „ Formularz Ofertowy ” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust.1 Prawa zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3;
4) zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy dla zadania 1 - załącznik nr 10, zadania 2 - załącznik nr 11,
zadania 3 – załącznik nr 12;
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1
Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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
ofert,
2) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6.3 W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień, sytuacji
ekonomicznej i finansowej oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć następujące
dokumenty:
1) koncesję, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną,
olejem napędowym;
2) dowód uiszczenia opłaty koncesyjnej za rok 2014 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki (potwierdzenie w/w
opłaty za 2015 rok Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić po jej uiszczeniu – w przypadku wyboru jego
oferty ) lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej.
3) wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzających
wykonanie dostaw określonych w rozdziale 5 ust. 1 pkt b siwz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, czy zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem wzoru - załączniki nr 4, 5 i 6.
Wykaz należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego określone w rozdziale 5 ust.1 pkt
b siwz.
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Informację należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 1 pkt d tiret pierwsze siwz.
5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Informację należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 1 pkt d tiret drugie siwz.
6.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do oferty należy
dołączyć następujące dokumenty:
1) wykaz stacji paliw zapewniającej realizację zobowiązań związanych z niniejszym zamówieniem, zgodnie ze
wzorem stanowiący dla zadania 1 - załącznik nr 7, dla zadania 2 - załącznik nr 8.
6.5 Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 9.
6.6 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem
wzoru - załącznik nr 13.
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6.7 Dowód wniesienia wadium.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za warunek
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), a w przypadku jego braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 400 000 PLN ( słownie: czterysta tysięcy złotych ).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 2 i 3.
Uwaga!
Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2. Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące
okoliczności:
— jaki jest zakres dostępnych zasobów,
— jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany
jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale 6 pkt 6.2 niniejszej
specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej 1 całodobową stacją paliw czynną
również w niedzielę i święta położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego
umożliwiającą zakup paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Warunek ten dotyczy realizacji
zadania nr 1 i 2.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
— dla zadania nr 1 – tankowanie benzyną PB 95 – minimum 2 dostaw polegających na tankowaniu benzyną
bezołowiową PB 95 o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie,
— dla zadania nr 2 – tankowanie oleju napędowego – minimum 2 dostaw polegających na tankowaniu oleju
napędowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie,
— dla zadania nr 3 – dostawa oleju napędowego – minimum 2 dostaw polegających na dostawie oleju
napędowego o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
Przez dostawę Zamawiający rozumie jednorazowe zamówienie udzielone i zrealizowane na podstawie jednej
umowy dla jednego podmiotu.
Dowodami zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013, poz. 231) są: poświadczenie lub w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.12.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 3.12.2014 - 10:10
Miejscowość:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, pokój nr 106.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2015 r.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność
zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku
podatkowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zwiększenia ilości paliw dla zadania 1, 2 i 3 jednakże nie więcej niż o 20% wskazanej ilości określonej w rozdziale 3 siwz.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze podpisania aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. 179 do 198g Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2014
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