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Ogłoszenie z dnia 13.01.2014r.

Dla zamówienia w trybie pnetargu nieograniczonego

,,Dostawa paliw pĘnnych na potrzeby P'WiK,WODMK" Sp. z o.o. w JelenĘ Grórze"

Zamawiająry:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zatnańającego:

TDIRZLlll20I4

I. TRyBzłuówrBNH

Postępowanie prowadzone będzie w Ębie przetargu nieograniczonego na podstawie Instnrkcji udzielania
zamóńeń przez jednostki organizacylne PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o., zgorlnie

z Zaruądzeńem Wewnętrzrrym Nr 480/2012 z dńa 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zuządtt
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Sp. z o.o. Instrukcja dostępna jest na stronie

intemetowej www.wodniknet nl

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, w odpowiedzi na publiczre ogłoszenie
o zamówienią oferty mogą składać wszyscy zainteresowarri Wykonawcy.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczotle zostało w siedzibie Zamawiającegą w miejscu publicznie
dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http:lńvww.bip.wodnik net pV

II. pRzEDMIor zluówrnrrł

Przedmiotem zarnowięnia jest dostawa
w Jeleniej Górze w ilości:

- benryna bezołowiowa Pb 95 około
- olej napdo\ryy około 60 m0 litrów

paliw płynnych na potrzeby PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o.

10 000 litrów



Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Wmunków Zamówienia (SIWZ) - Część III
- Opis Przedmiofu Zamówienia.

III.TERMINWYKONANIA

Dostawa będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zarrnńającego w okresie
od 01.02.20l4t, do 3 1.0 1.20l 5r.

rv. WYMAGAiYE DoKUMENTY

1 . O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy , któtzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- warunek posiadania uprawnień do wykonywania okeślonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadanią

- warunek posiadania wiedzy i doświadczenią
- warrmek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienią
- warunek doĘczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu wykazania spełnienia waruŃów udziału w postępowaniu Wykonawcy
składają wtaz z ofeĄ:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziafu (wzór oświadczeńa - załączfik nr 2
do IDW)

b) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na obrót
paliwami objęĘmi niniejsąrm zamówieniem, wydaną zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Energetycme (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późnzm)

1,2 nie podlegają wyklrrczeniu z posĘpowania w przypadkach szłzegółowo określonych w pkt.4.2
Instrukcji udzielania zamówień

W celu wykazartia braku podstaw do wykluczen7a Wykonawcy zobowiązani są do
złożenia wraz z ofertą:

a) oświadczęnie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia załącznik nr
3 do IDW)

b) aktualny odpis z ńaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, w celu wskazania osób uprawnionych zę strony
Wykonawcy do podejmowania czynności prawnych oraz zaciągaria
zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał właściwego pełnomocnictwa
potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, ża Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że vzyskń przewidziarle prawem zwolnienie, odroczenie lub
rońożenie na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania



decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej nż 3 miesiące przed
upĘwem składania ofert;

d) aktua]ne zŃńńczr,nte właściwego oddziału ZakJńtt Wezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca ńe zalega z opłacaniem sHadek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczeńe lub ro ńożeńe na l ;ty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niZ 3

miesiące przed upływem składania ofeń;
v. WADIUM

Zanańający nie wymaga vwiesierria wadiłrm.

YI.OCENA I WYBÓR orrnry

Zamawiający oceni i porówna jedynie te ofeńy, które:

1. zostaną ńożone przsz Wykonawów nie wykluczonych przez Zanańającego
z niniejszego postępowania;

2. nie zostarrą odrzucone przez Zamańająsego

3. Zarnańający udzieli niniejszego zamówierria temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
lrtóry(rzy) przedstawi(ą)najkorzystniejszą ofeńę wg poniżsryego kryterium.

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamańająsy bęclzie się kierował następującym

@erium:

a) dla ofeĘ na benzynę Pb95:
1) cena 1 litra benzyny Pb 95 - waga kryterium 40
2) wysokość upusfu w oń od ceny brutto 1 litra paliw - waga kryteńum 60%

b) dla oferty na olej napędowy ON:
l) cena l litra oleju napędowego ON- waga kryterium 40oń
2) wysokość upusfu w oń od ceny brutto 1 litra paliw-waga kryterium 60%

Ocena oferty zostanie przeprowadzona ptrnktowo wedfug następuj acych zasń:

a) dla ofeĄ na benzynę Pb95:

*"*eT'bmr-try
1) ilośćpunktówC.rr;",l;;;;_"ń-il;---- --------x 100 x40o/o

(w ż brufto)

upust od ceny brutto 1 litrapaliw (Pb95) ofeĄ badanej
(w%)

2) ilość punktów Cu : ---x1O0x60%
największy ro*'i*.iJy brutto l litra paliw (Pb95)

Łącznapukntacja to suma punktów C : Cptqs + Cu



b) dla oferty na olej napędowy ON

1) ilość punktow C6y

2) ilość punktów Cu

najniZsza cena 1 litra oleju napędowego
(w zł brutto): x100 x4Ooń

cena 1 litra oleju napędowego ofeĄ badanej
(w ź brutto)

upust od ceny brutto 1 litra paliw (ON) oferĘ badanej
(w%): ---- x 100 x 60%

największy upust od ceny brutto 1 litra paliw (ON)
(w %)

Łączna pukntacja to suma punktów C : CoN + Cu

Za najkorzystniej są zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów.

Ocena będzie dotyczyó ofert uznanychzaważnę i niepodlegajacych odrzuceniu.

JeżęIi Zama,wiający nie moze dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zę względu na to, że
zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, I<tórry złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonymprzezZanawiającego ofert dodatko}vych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen vryższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSOB 7,ŁOŻENIA OFERT
1. Ofertę na\eży złoĘć w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski

58-560 Jelenia Góra sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

W dniu 21.01.2014 o qodz. 13.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
K należv opisać ulaco:

3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy vnrieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kńdy Wykonawcamoże złoĘó Ęlko jedną ofertę na każdą częśó zamówienia.
5. Zanawiający nie dopuszcza składania ofert wariantolvych.
6. Oferty ńożanę po uptywie wyznaczonego terminu składania ofert zostaną zwrócone

Wykonawcom.
7. Wykonawca pozostale związany złożoną ofertąprzez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpocTpa się wraz z upŁywem terminu składanla ofert.

21,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODI\[IK" Sp. z o.o. w Jeleniej Góne,
Plac Piastowski 21, 58-5ó0 Jelenia Góra,

Ofeńa w poĘpowaniu prowadzonyn w trybie przetaĘu nieograniczonego numer referencyjny
TDll321lll20l4 dla pzedsięwzięcir pn.: ,, Dostawa paliw pĘnnych na potrzeby PWiK

,rWODI\IK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze"

Nie otwierać orzed dniem: 21.01.2014r. godz. 13.00



1.

VIII. DODATKOWEINFORMACJE

Zamawiający ustarrawia osoby do bieżących kontaktów:

- Jolanta Gerono, tel. 757303593, e-mail: jolanta.gerono@wodnik.net.pl
w sprawach formalno-prawnych;

- Krzysźof Soból, tel. 510 074263, e-mail krzysżof.sobol@wodnik.net.pl w sprawach techniczno-
organizacyjnych;

IX,WYKAZZAŁĄCZNIKÓW

Zńącaik m 1 - Specyfikacja Istotrych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Częśó I - Instrukcja dla Wykonawców
Częśó II - Wzór umowy
Część III - Opis przedmiotu zamówienia


