Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.mzkskierniewice.pl

Skierniewice: SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PŁYNNEGO
PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW,
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W
SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z
O.O. W SKIERNIEWICACH
Numer ogłoszenia: 59336 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. , ul. Czerwona 7, 96-100
Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 8333097, faks 46 8333097.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkskierniewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o. miasta.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE HURTOWE
DOSTAWY PŁYNNEGO PALIWA GAZOWEGO PROPAN-BUTAN (LPG) DO STACJI PALIW,
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. CZERWONEJ 7 W SKIERNIEWICACH MIEJSKIEGO ZAKŁADU
KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne hurtowe dostawy płynnego paliwa gazowego propan-butan LPG do
stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z .o.o. w Skierniewicach, zlokalizowanych w
Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 4 -tylko butle- i przy ul. Czerwonej 7. Wspólny Słownik
zamówień CPV 09.13.30.00-0 Skroplony gaz ropopochodny LPG 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie

transportu drogowego. Minimalna wielkość planowanych zamówień: 180 000 litrów. Maksymalna
wielkość planowanych zamówień: 300 000 litrów. Szacunkowa wielkość dostawy miesięcznej 20
000 l. Pojemność zbiornika gazowego Zamawiającego: 4,85 m3 . Wielkość jednorazowej dostawy
będzie wynosić ok. 1000 - 2000 litrów. 2. Zamawiający w przypadku mniejszej sprzedaży
przedmiotu zamówienia aniżeli ilość planowana, o której mowa w pkt 2 zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia ilości zamawianego gazu LPG. W tym przypadku, wykonawcy nie będą przysługiwały
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 3. Dostawy o charakterze
sukcesywnym 11 kilogramowych butli z gazem propan butan. Szacunkowa roczna ilość dostaw 1100 sztuk. Szacunkowa wielkość dostawy miesięcznej od 30 do 50 butli. 4. Dostarczany gaz
(LPG) musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
kontrolowania jakości paliw - Dz. U. z 2006 r. Nr 169 , poz. 1200 ze zm.-, a w szczególności w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla gazu skroplonego LPG - Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm. i aktualnej normie EN - 589
Paliwa do pojazdów samochodowych LPG, jak również musi być zgodny z nowelizowanymi w
trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe. 5. Wymagany termin
jakości dostarczonego paliwa minimum: 30 dni. 6. Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą
sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów, cysternami samochodowymi wykonawcy z
oplombowanymi wlewami i wylewami i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia
28.10.2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych -Dz.U. Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm..
Dostawy wykonywane transportem wykonawcy i na koszt i ryzyko wykonawcy, będą kierowane do
stacji paliw Zamawiającego w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili spuszczenia go do zbiorników Zamawiającego. 7.
Dostawa i odbiór paliw Dostawa paliwa będzie realizowana na koszt Wykonawcy loco stacja paliw
Zamawiającego - w godzinach od 700 do 1400 od poniedziałku do piątku chyba, że Zamawiający
wyraźnie wskaże w zamówieniu inny dzień tygodnia i inną godzinę , na dokonanie dostawy.
Dostawy paliw będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po
dostawie. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od przekazania zamówienia
szczegółowego Wykonawcy-dostawcy, najpóźniej do godz. 11.00. Zamówienie będzie składane
faksem lub e-mailem. Nr faksu Wykonawcy, pod który należy składać zamówienia: e-mail, pod który
należy składać zamówienia. Brak realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt 3. upoważnia
Zamawiającego do zakupu paliwa od najbliższego dostawcy. Zamawiający informuje o tym fakcie
Wykonawcę i informuje go również o różnicy w cenie zakupionego paliwa, różnicę pokrywa
Wykonawca na podstawie faktury, wystawionej przez Zamawiającego z kserokopią faktury na
zakupione paliwo; Podstawą przyjęcia ilościowego dostaw będzie pomiar paliwa dokonany przez

Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy- kierowcy cysterny-. Dowodem dostawy
paliwa będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, podpisany przez pracownika stacji
paliw Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dostaw przedmiotu zamówienia i
podpisywanie związanych z tym dokumentów będzie załączony do umowy po wyłonieniu
wykonawcy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości orzeczenie laboratoryjne- dostarczanego gazu. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane
charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 9. Zamawiający
zaakceptuje jako dokument zamienny do świadectwa jakości, o którym mowa w pkt 7,
przekazywanie przy każdej dostawie deklaracji jakości wystawianej przez wykonawcę zawierającej
następujące informacje nazwa i adres wykonawcy, data wystawienia; nazwa produktu; data
załadunk,; środek transportu, terminal, z którego odbył się załadunek; podstawa klasyfikacji - normy
jakościowe, którym LPG odpowiada -; parametry jakościowe LPG: liczbę oktanową -MON-.
całkowitą zawartość dienów, siarkowodorów, zawartość siarki, działania korodujące na płytce
miedzianej, pozostałość po odparowywaniu, względna prężność par, temperatura, w której
względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa, zawartość wody, zapach. podpis wystawcy
deklaracji; podpis kierowcy. 10. Cena i warunki płatności 11. Faktura za dostarczone paliwa
wystawiana będzie na podstawie WZ - Karty Nalewu zawierającej ilość i cenę jednostkową. 12.
Strony ustalają, że cena paliwa będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólną
zasadą matematyczną. podatek VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami. należność za
dostarczone paliwo Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcyw
terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za
wykonany i potwierdzony na WZ odbiór paliwa. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego. Dodatkowo do faktur VAT za każdorazową dostawę przedmiotu
zamówienia Wykonawca będzie dostarczał wydruk aktualnych na dzień przedmiotowej dostawy,
notowań średnich cen autogazu publikowanych w ogólnodostępnym portalu internetowym
www.orlengaz.pl dla woj. Łódzkiego i cen butli z portalu www.e-petrol.pl Wykonawca może
wyznaczyć dłuższy termin płatności..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.30.00-0, 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) 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.2) ZALICZKI


przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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
o



Aktualna koncesja na obrót paliwami w zakresie przedmiotu zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wykonawca udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch głównych dostaw z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie odpowiadających rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia.
Za dostawy główne odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia uznaje się dostawy paliw o wartości minimum 240 000,00 zł brutto
- Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych, wykonawca zobowiązany jest złożyć poświadczenie wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie pozyskać poświadczenia,
wykonawca składa oświadczenie.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania
zamówienia.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie,że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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 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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)


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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu ( wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania ofert). 2. Oświadczenie dot. jakości paliwa - Załącznik Nr 8 do
SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia obowiązuje załączenie pełnomocnictw do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotu zamówienia , przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. 5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów
niezbędnych do wykonania zamówienia - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 6. Wypełniony i podpisany
formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Warunki umowy są wiążące dla obu stron. 2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej
umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności , których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a)
zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b) wystąpienia urzędowej
zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, c) z powodu okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne , którego nie można było

przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od
realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia , pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego nie korzystne skutki z uwago na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków, e)
wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
wykonywania dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności
usprawnienia procesu realizacji zamówienia, f) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego
wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w
dyrektywach i jest niższa niż 5% ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta
nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych
modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji. 3.
Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe
przepisy prawa nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie obowiązujące normy
powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub
zakresu przedmiotu umowy. Wówczas Strona zawiadomi pisemnie druga Stronę o wystąpieniu
powyższych zdarzeń , jednocześnie wzywając ją do podjęcia rozmów, zaś obie Strony dołożą
starań, działając w dobrej wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w
związku z ich wystąpieniem. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)
gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego.
5. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą
wpływały na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku: a) zmiany siedziby lub nazwy stron
umowy, b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i /lub Dostawcę, c) oczywistych omyłek
pisarskich. 6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem jej nieważności. 7. W trakcie trwania niniejszej
umowy, Dostawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) zmianie
siedziby lub nazwy, b) zmianie osób reprezentujących, c) ogłoszeniu upadłości, d) ogłoszeniu
likwidacji, e) zawieszenia działalności, f) wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Dostawca. 8. Zmiany nazw komórek organizacyjnych, adresów w wyniku zmian
organizacyjnych u Zamawiającego nie będą wymagały formy aneksu, a Zamawiający powiadomi
pisemnie o tym fakcie Dostawcę. 9. Dostawca nie może domagać się zmian w umowie w związku z
nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzkskierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład
Komunikacji Spółka z o.o. 96 - 100 Skierniewice ul. Czerwona 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 96 - 100
Skierniewice ul. Czerwona 7 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

