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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187815-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Opole: Olej opałowy
2013/S 110-187815

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
Osoba do kontaktów: Hanna Siuta
45-068 Opole
POLSKA
Tel.:  +48 774414073
E-mail: hsiuta@powiatopolski.pl
Faks:  +48 774414061
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiatopolski.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: samorząd powiatowy

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Zespół Szkół w Chróścinie
ul. Niemodlińska 39
46-073 Chróścina
POLSKA
Zespół Szkół w Prószkowie
ul. Pomologia 11
46-060 Prószków
POLSKA
Zespół Szkół w Tułowicach
ul. Zamkowa 15
49-130 Tułowice
POLSKA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187815-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:hsiuta@powiatopolski.pl
http://www.powiatopolski.pl
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Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
ul. Zamkowa 8
46-060 Prószków
POLSKA
Dom Dziecka w Turawie
ul. Opolska 56
46-045 Turawa
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL522

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 niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Opolskiego
Dostawa oleju opałowego realizowana będzie w okresie 12 miesięcy od dnia 01.10.2013 do dn. 30.09.2014r.
dla następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego:
Zespół Szkół w Chróścinie gm. Dąbrowa
ul. Niemodlińska 39, 46-073 Chróścina
NIP 754-11-44-990
Zespół Szkół w Prószkowie im. J. Warszewicza
ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków
NIP 754-10-91-526
Zespół Szkół w Tułowicach
ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice
NIP 991-02-48-351
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
ul. Zamkowa 8, 46-060 Prószków
NIP 754-13-51-370
Dom Dziecka w Turawie
ul. Opolska 56, 46-045 Turawa
NIP 754-17-22-642
Warunki wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym określonym
w normie PN-C-96024.
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2. Minimalna wartość opałowa oleju opałowego powinna wynosić 42,5 MJ/kg.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do każdej dostawy świadectwo jakości oleju lub odpis
poświadczony za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości dostarczonego oleju.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09135100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

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:
Zamówienie powyżej 200 000,00 euro
Szacunkowa wartość bez VAT: 886 120 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: 12 (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 wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu
Opolskiego w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez srtonę umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferta musi zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
występujących
wspólnie wykonawców albo do reprezentowania i zawarcia umowy, zgodnie z wymogiem art. 23 ust. 2
ustawy PZP. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 6.2. SIWZ
Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może
ubiegać się wykonawca nie podlegający wykluczeniu z postępowania w
przypadkach, o których mowa w ustawie PZP (w szczególności w art. 24 ust. 1 i 2) oraz spełniający wszystkie
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w tym m.in. posiadający aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Szczególowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów koniecznych do
dokonania oceny ich spełnienia znajdują się w pkt. 6.1-7.7 SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy oleju opałowego o wartości min. 400 000,00 PLN brutto każda, z
potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie.

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

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AG.272.7.2012.HS

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
16.7.2013 - 11:30

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
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w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.7.2013 - 12:00
Miejscowość:
Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z ałącznikami na swojej stronie internetowej: www.powiatopolski.pl

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 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.6.2013

www.powiatopolski.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

