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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402388-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Olej napędowy
2013/S 232-402388

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PPUH "RADKOM" Sp z o.o.
ul. Witosa 76
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
26-600 Radom
POLSKA
Tel.:  +48 483847606
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Faks:  +48 483877607
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.radkom.com.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:
PPUH Radkom Sp.z o.o.
ul.Witosa 94
26-600 Radom
POLSKA

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

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:
Dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402388-2013:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.Witosa
98 i 94 Radom
Kod NUTS PL128

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 7 78 000 litrów i etyliny
bezołowiowej 95 w ilości 3 000 litrów

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132000

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: nie

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:
dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 7 78 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w ilości 3 000
litrów
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 506 630 PLN

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
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50 000 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegóły określono w SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania i zawarcia umowy . szczegóły
określono w SIWZ.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
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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: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnianie tego warunku posiadanie aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami
objętymi niniejszym zamówieniem.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego dokumentu.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy, co najmniej dwie dostawy
związane z dostawą paliw o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto (każda) oraz załączenie dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych należy podać łączną wartość dostarczonego paliwa przed upływem
terminu składania ofert.
Do sporządzenia wykazu dostaw można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów na
potwierdzenie wykonania /wykonywania ich z należytą starannością.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
5. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w
warunki.
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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 zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy „pzp”.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24
ustawy „pzp”.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz.907 ze
zm.)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo energetyczne
3) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej dwie dostawy
związane z dostawą paliw o wartości nie mniejszej niż 300 000 brutto (każda) oraz załączyć dokumenty
potwierdzające, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 W przypadku
dostaw nadal wykonywanych należy podać łączną wartość dostarczonego paliwa przed upływem terminu
składania ofert.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,
2) 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i
11 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
„pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt.VII.2.5) i VII.2.6) – składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.VII.2.5)
i VII.2.6), powinny być wystawione nie wcześniej iż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24
ust.1 pkt 5-8 oraz 10 i11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
4. Dokumenty potwierdzające ,że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym
wymaganiom:
1) Zaświadczenie o spełnianiu wymogów jakościowych – zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzające, że dostarczany olej napędowy i etylina bezołowiowa spełnia określone wymogi
jakościowe (odpowiada normie PN-EN 590 i PN-EN 228) . Dodatkowo prosimy
o załączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oleju napędowego i etyliny bezołowiowej.
2) Dokument z obliczeniem podanej w ofercie ceny jednostkowej (oleju napędowego i etyliny bezołowiowej)
w powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem – dzienną ceną sprzedaży oleju napędowego i etyliny
bezołowiowej publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych z uwzględnieniem upustu, zgodnie z
wymaganiami SIWZ.
5. Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej
odrzucenia:
1) Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:
– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum,
spółka cywilna).
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę
odrzucenia oferty.
2) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę w sytuacji, gdy
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę
odrzucenia oferty.
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie art. 26 ust.2d ustawy prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 5 lub 5a.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające:
— jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,
— zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
5) Wadium w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu, tj.:
— poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancji bankowej;
— gwarancji ubezpieczeniowej lub
— poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi
zmianami).
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.
W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego
dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.
Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnianie tego warunku posiadanie aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami
objętymi niniejszym zamówieniem.
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Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego dokumentu.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy, co najmniej dwie dostawy
związane z dostawą paliw o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto (każda) oraz załączenie dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych należy podać łączną wartość dostarczonego paliwa przed upływem
terminu składania ofert.
Do sporządzenia wykazu dostaw można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów na
potwierdzenie wykonania /wykonywania ich z należytą starannością.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
5. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.
Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w
warunki.
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 zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
V1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy „pzp”.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24
ustawy „pzp”.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz.907 ze
zm.)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo energetyczne
3) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej dwie dostawy
związane z dostawą paliw o wartości nie mniejszej niż 300 000 brutto (każda) oraz załączyć dokumenty
potwierdzające, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie- zgodnie
z załącznikiem nr 4 W przypadku dostaw nadal wykonywanych należy podać łączną wartość dostarczonego
paliwa przed upływem terminu składania ofert.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,
2) 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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 – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i
11 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
„pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt.VII.2.5) i VII.2.6) –składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.VII.2.5)
i VII.2.6), powinny być wystawione nie wcześniej iż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24
ust.1 pkt 5-8 oraz 10 i11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
4. Dokumenty potwierdzające ,że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym
wymaganiom:
1) Zaświadczenie o spełnianiu wymogów jakościowych –zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzające, że dostarczany olej napędowy i etylina bezołowiowa spełnia określone wymogi
jakościowe (odpowiada normie PN-EN 590 i PN-EN 228) . Dodatkowo prosimy o załączenie kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych dla oleju napędowego i etyliny bezołowiowej.
2) Dokument z obliczeniem podanej w ofercie ceny jednostkowej (oleju napędowego i etyliny bezołowiowej)
w powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem – dzienną ceną sprzedaży oleju napędowego i etyliny
bezołowiowej publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych z uwzględnieniem upustu, zgodnie z
wymaganiami SIWZ.
5. Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej
odrzucenia:
1) Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:
– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum,
spółka cywilna).
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę
odrzucenia oferty.
2) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę w sytuacji, gdy
Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę
odrzucenia oferty.
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3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie art. 26 ust.2d ustawy prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 5 lub 5a.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające:
— jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,
— zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez te podmioty.
5) Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:
— poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancji bankowej;
— gwarancji ubezpieczeniowej lub
— poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z
późniejszymi zmianami).
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.
W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego
dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.
Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacja w pkt. III.2.1

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
informacja w pkt. III.2.1

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
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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

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
22/2013

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
8.1.2014 - 10:15

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: 8.1.2014 - 10:30
Miejscowość:
Radom, ul.Witosa 94 ZUOK-sala konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: wszyscy zainteresowani.

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: 2016

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści lub wobec SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

http://uzp.gov.pl
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SIWZ na stronie internetowej. Odwołania wobec innych czynności niż wskazane wnosi się w terminie 10 dni
od momentu, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących jego podstawę.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jak w pkt. VI.4.1)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.11.2013


