Toruń, dnia 04.12.2015r.
WOTUiW-2/12/2015

Toruń: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon
grzewczy od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 330234 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu , ul.
Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6228908, faks 056 6222850.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wotuiw.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego
lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2016 do
31.12.2016 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09135100-5 Olej opałowy 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 5.
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy . 6. Nie

przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 7. W ramach postępowania nie
będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom. Wymagane jest określenie w Załączniku nr 1 do SIWZ, tej części zamówienia,
którą Wykonawca powierzy podwykonawcom. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oleju
opałowego lekkiego w ilości ok. 34 m 3 do następujących obiektów: Oddział Odwykowy
Całodobowy WOTUiW ul. Włocławska 233,87-100 Toruń Całodobowy Młodzieżowy Oddział
Leczenia Uzależnień WOTUiW, ul. Włocławska 233, 87-100 Toruń Podane powyżej ilości oleju mają
charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca
nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Ściśle
obowiązujący natomiast jest termin obowiązywania umowy od dnia jej podpisania do dnia
31.12.2016r. Olej opałowy będzie dostarczany do w/w miejsc w ilości wskazanej przez
Zamawiającego w zależności od potrzeb, tj. w zależności od faktycznego zużycia w czasie mroźnej
lub mniej mroźnej zimy. Wymagane parametry oleju opałowego: Olej opałowy lekki spełniający
normy PN-C-96024:2011 w ilości około 34 m3 Gęstość w temperaturze 15oC max. 0,86 g/cm3
Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg Lepkość kinematyczna w 20oC max. 6,00 mm2/s Temperatura
zapłonu min. 56oC Temperatura płynięcia max. -20oC W ofercie należy podać cenę ofertową za 1
m3 oleju przy temperaturze 15oC. Cenę ofertową należy przyjąć na podstawie średniej notowanej
ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oleju opałowego aktualnej
na dzień: 18.12.2015r. Odbiór oleju będzie dokonywany komisyjnie z udziałem pracownika
Zamawiającego i będzie potwierdzony każdorazowo na piśmie podpisem pracownika, pieczątką
firmową oraz opatrzony datą..
II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
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: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI

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 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek niniejszy
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi przedmiotem
zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie
dokonana na podstawie złożonego dokumentu - koncesji na obrót paliwami ciekłymi
wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. 2012,
poz. 1059 ze zm.) według formuły spełnia/ nie spełnia.
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie
wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (Zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania
warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
•

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek niniejszy
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują samochodem do
przewozu paliw ciekłych z aktualną legalizacją instalacji pomiarowej do paliw ciekłych.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na
podstawie złożonych dokumentu: świadectwa legalizacji instalacji pomiarowej do paliw
ciekłych dla samochodu wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.)
oraz Załącznika nr 5 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami sprzętu według formuły spełnia/ nie spełnia.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie
wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku
wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
według formuły spełnia/ nie spełnia.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek niniejszy
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności
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przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 120.000,00 PLN. Wykonawca
potwierdza spełnianie tego warunku poprzez: złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Zał. nr 2 do SIWZ) oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
na sumę ubezpieczenia 120 000,00 PLN - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku
innego
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przedmiotem zamówienia według formuły spełnia/ nie spełnia. 2. 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 wykonywaniu zamówienia na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w pkt 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o
niepodleganiu wykluczeniu.

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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;
•

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

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie (świadectwa jakości) podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom i
specyfikacjom technicznym tj. wymaganiom Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada
2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów
instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, Dz. U. 2014, poz. 1547.

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.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wotuiw.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń.

