Zamawiający:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
KRS – RP nr 0000112520
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252
Kapitał zakładowy: 45.612.000,00 zł
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę paliw płynnych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-21-14
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 26/2010
Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2010 roku zamieszczonego na stronie
internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ): http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy:
1.1. oleju napędowego w ilości 180 000 litrów spełniającego wymagania jakościowe
określone w normie PN-EN 590. W tej ilości poszczególne gatunki stanowią olej
napędowy letni, przejściowy oraz zimowy. W zależności od aktualnych temperatur
otoczenia Wykonawca winien dostarczać gatunek oleju napędowego spełniający
wymagania temperaturowe.
Wg CPV: 09134100-8
1.2. etyliny Pb 95 w ilości 4000 litrów spełniającej wymagania jakościowe określone w
normie PN-EN 228.
Wg CPV: 09132100-4,
− zwanych dalej towarem
2. Dostawy, o których mowa w pkt 1 będą realizowane w okresie 3 lat od daty podpisania
umowy.
3. Realizacja zamówienia polegała będzie na sukcesywnym, codziennym tankowaniu w
stacji paliw Wykonawcy 14 pojazdów Zamawiającego olejem napędowym oraz 5
pojazdów etyliną Pb 95.
4. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo, z wykorzystaniem kart paliwowych,
których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie więcej
niż 25 sztuk.
5. Przedstawiona ilość towaru jest wielkością przybliżoną, jaką zamierza kupić Zamawiający
w okresie obowiązywania umowy w zakresie ± 10%.
6. Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy
w sprawie zamówienia ujętym w Części II SIWZ.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

9.1. posiadają stację paliw, czynną całodobowo, na terenie miasta Tarnobrzeg,
w odległości max 3,5 km od Bazy Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślnej 1.
9.2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia.
9.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
9.4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
9.6. spełniają warunki zawarte w niniejszej Siwz.
10. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 9.1. wykonawcy
zobowiązani są podać adres (lub adresy w przypadku większej liczby stacji) lokalizacji
stacji paliw, na której (-ych) odbywać się będzie tankowanie pojazdów
11. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 9.2. wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
11.1.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.2.
koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
11.3.
umowę z producentem oferowanych paliw (jeżeli Wykonawca nie jest
jednocześnie producentem paliw)
12. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 9.3; 9.4; 9.5
i 9.6 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 2 do IDW.
13. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty.
14. Kryteria oceny ofert:
14.1.
cena: waga 50%
14.2.
upust: waga kryterium 50%
15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
16. Termin składania ofert: 28 listopada 2014 roku godz. 1000
17. Termin publicznego otwarcia ofert: 28 listopada 2014 roku godz. 1030
18. Miejsce publicznego otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.
19. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest Wojciech
Lipiec tel: (15) 823-22-95 w. 32

Tarnobrzeg, dnia 14 listopada 2014 roku
Zatwierdzam:

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
............................................................
(podpis Kierownika zamawiającego)

