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O G Ł A S Z A
PRZETARG NIEOGRANICZONY

nr 2/TT/2018

na dostawę oleju opałowego lekkiego
 w ilości szacunkowej 30 000 litrów na potrzeby opałowe

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 w Słupcy

1.Adres  strony  internetowej,  na  której  dostępna  jest  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:
www.mzwikslupca.pl

  
2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia:

  1/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 30 000 litrów  na teren
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. Podana ilość jest szacowana w oparciu o zużycie paliwa
w latach poprzednich, w związku z czym może się minimalnie zmienić.

    2/ Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

09135100-5 Olej opałowy

    3/ Wykonawca będzie zobowiązany:

– zrealizować  zamówienie  najpóźniej  na  trzeci  dzień  po  telefonicznym  bądź  pisemnym  powiadomieniu
Wykonawcy ( przewidywana wielkość jednej dostawy 5000 litrów)

– wraz  z  zamówioną  partią  oleju  opałowego  dostarczyć  świadectwo  jakości  informujące  o  parametrach
dostarczonego oleju,

– do utrzymania stałego upustu cenowego.

    4/ Oferowany olej powinien posiadać parametry zgodne z wymaganiami polskiej normy PN-C- 96024, tj.

 ·       Gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż                              0,860 g/ml
·       Temperatura zapłonu nie niższa niż                                             56ºC
·       Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż      6,00 mm2/s 
·       Skład frakcyjny do 250ºC destyluje nie więcej niż                         65% (v/v)
·       Skład frakcyjny do 350ºC destyluje nie mniej niż                          85% (v/v)
·       Zawartość siarki nie więcej niż                                                      0,20 % (m/m)
·       Pozostałość po koksowaniu nie większa niż                                 0,3 % (m/m)
·       Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                                  0,01% (m/m)
·       Zawartość wody nie większa niż                                                    200 mg/kg
·       Wartość opałowa nie mniejsza niż                                                 42,6 MJ/kg
·       Temperatura płynięcia nie wyższa niż                                         - 20ºC

3.Termin wykonania zamówienia:
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta do czasu wyczerpania wskazanej w zamówieniu ilości, nie później
jednak niż do dnia 15.11.2019 r.

http://www.mzwikslupca.pl/
http://www.mzwikslupca.pl/
mailto:biuro@mzwikslupca.pl


4.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają warunki  udziału w postępowaniu,
dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj. w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne – aktualną na dzień składania ofert;
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c)zdolności  technicznej  lub  zawodowej -  dysponują  co  najmniej  jednym  samochodem  ciężarowym
przystosowanym do przewozu oleju opałowego. Każdy pojazd powinien być wyposażony w legalizowane liczniki
tankowania, a kierowca pojazdu powinien być uprawniony do przewozu substancji niebezpiecznych.

        4.2.złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie;
        4.3.spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wymaganych w SIWZ i złożonych 
przez Wykonawcę w Ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione 
warunki Wykonawca spełnił.

5.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi kryteriami : 
        cena   100 %

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26,
62-400 Słupca lub przesłać na adres zamawiającego do dnia 09.11.2018 r. do godz.900. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Termin związania ofertą:
Na podstawie art.  85 ust.1  pkt 1 ustawy,  wykonawca zostaje  związany złożoną przez siebie ofertą  30 dni.  Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Informacje dot. wadium, zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, umowy ramowej,
aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz rozliczeń w walutach obcych.

1.Zamawiający nie wymaga od Wykonawców  wniesienia wadium.
2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych(PLN),
 z wyłączeniem walut obcych.


