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Dostawy - 526911-2017
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S250

- - Dostawy - Og oszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI.

Polska-Rzeszów: Olej nap dowy
2017/S 250-526911
Og oszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki post powania
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj ca
I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.
690260991
Rzeszów Al. gen. W adys awa Sikorskiego 428
Rzeszów
35-304
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Kami ska, Iwona Kie
Tel.: +48 178613001
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Faks: +48 178613003
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
ówny adres: www.mpgk.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Podmiot prawa publicznego
I.5)

ówny przedmiot dzia alno ci
Inna dzia alno : Zbieranie Odpadów Innych Ni Niebezpieczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko

lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju nap dowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.
Numer referencyjny: NO-223/XV/17
II.1.2)

ówny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa oleju nap dowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw oleju nap dowego w ilo ci do 750 m3
dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. Jest to sukcesywna dostawa z zape nieniem: jednego
zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajduj cego si na bazie przy Al. gen. W . Sikorskiego
428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 5 m3 i 9 m3 znajduj cych si
przy ul. Ciep owniczej 11, oraz 5 m3 w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 26.
II.1.6) Informacje o cz ciach
To zamówienie podzielone jest na cz

ci: nie
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II.1.7) Ca kowita warto zamówienia (bez VAT)
Warto bez VAT: 2 638 211.38 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL823
ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów: Al. gen. W . Sikorskiego 428, ul. Ciep ownicza 11, ul. Szpitalna 26.
II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw oleju nap dowego w ilo ci do 750 m3
dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. Jest to sukcesywna dostawa z zape nieniem: jednego
zbiornika podziemnego o poj. 15 m3 znajduj cego si na bazie przy Al. gen. W . Sikorskiego
428 w Rzeszowie oraz trzech zbiorników naziemnych; o poj. 5 m3 i 9 m3 znajduj cych si
przy ul. Ciep owniczej 11, oraz 5 m3 w Rzeszowie przy ul. Szpitalnej 26.
2. Dostawa do zbiorników odbywa si b dzie na koszt i ryzyko wykonawcy.
3.Zamawiaj cy wymaga, aby olej b
cy przedmiotem dostawy posiada wiadectwo jako ci
wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jako ci, potwierdzaj ce parametry jako ciowe
oferowanego paliwa – dostarczone do ka dej dostawy.
4.Olej nap dowy zimowy musi spe nia co najmniej wymogi opisane w SIWZ rozdz. III pkt 4.
5. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur zamawiaj cy b dzie da
dostawy oleju nap dowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania
zimnego filtra (CFPP) nie wy szej ni (-32oC).
6. Realizacja dostaw odbywa si b dzie sukcesywnie, wed ug zamówie sk adanych
ka dorazowo przez Zamawiaj cego faksem lub drog elektroniczn za potwierdzeniem.
7. Wykonawca dostarczy zamówion ilo paliwa w terminie do 24 godz. od otrzymania
zamówienia w godzinach od 6:00 do 18:00.
8. Podana powy ej ilo jest szacunkowa. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do nie
zakupienia oleju w ilo ci podanej w okresie obowi zywania umowy. W takim przypadku
wykonawca nie b dzie da realizacji pozosta ej ilo ci oraz odszkodowania. Rozliczenia
pomi dzy wykonawc a zamawiaj cym dokonywane b
na podstawie faktycznie
zakupionych przez zamawiaj cego ilo ci.
9. Rozliczenie ilo ci dostaw do stacji kontenerowych i fakturowanie nast powa o b dzie
zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w
temperaturze referencyjnej (15oC), natomiast rozliczenie dostawy do zbiornika podziemnego
nast powa o b dzie po dokonaniu pomiaru listw pomiarow .
10. Faktura b dzie wystawiana najpó niej na drugi dzie po realizacji dostawy a jej skan
przesy any elektronicznie na e-mail; zaopatrzenie@mpgk.pl
11. W przypadku dostarczenia paliwa w ilo ci wi kszej ni zamówiona, gdy nast pi przelanie
zbiorników do p aszczy zewn trznych odpowiedzialno za wypompowanie oraz inne koszty
tej operacji ponosi Wykonawca.
12. Sprzedawane przez wykonawc paliwo musi spe nia wymagania okre lone w
Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 r. w sprawie wymaga jako ciowych dla
paliw ciek ych (Dz. U. 2015.poz. 1680).
13. Pozosta e warunki wykonania zamówienia okre lone zosta y szczegó owo we wzorze
umowy stanowi cym za cznik do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia - Rozpocz cie; od dnia podpisania umowy, lecz nie wcze niej
ni od 1.1.2018 do 30.6.2019 r. Realizacja dostaw odbywa si b dzie sukcesywnie, wed ug
zapotrzebowa cz stkowych sk adanych ka dorazowo przez Zamawiaj cego faksem lub
drog elektroniczn za potwierdzeniem.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych (GPA)
Zamówienie jest obj te Porozumieniem w sprawie zamówie rz dowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz ca przedmiotowego post powania
Numer og oszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 202-415370
IV.2.8) Informacje o zako czeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zako czeniu zaproszenia do ubiegania si o zamówienie w postaci
wst pnego og oszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa oleju nap dowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.
Zamówienie/zamówienie na cz

zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2017
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od M P: 7
Zamówienie zosta o udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Arge Paliwa Sp. z o. o.
ul. Wielicka 22 a
Kraków
30-552
Polska
E-mail: hurtpaliw@arge.pl
Kod NUTS: PL213
Wykonawc jest M P: tak
V.2.4) Informacje na temat warto ci zamówienia/cz ci (bez VAT)
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia/cz ci: 2 649 750.00 PLN
Ca kowita ko cowa warto umowy/cz ci: 2 575 365.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupe niaj ce
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwo awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo awczej
ul. Post pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk adanie odwo
Dok adne informacje na temat terminów sk adania odwo :
Wykonawcom a tak e innym podmiotom, je eli maj lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponie li lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez
zamawiaj cego przepisów Pzp, przys uguj rodki ochrony prawnej opisane w Pzp:
1. Odwo anie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 Pzp przys uguje wy cznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego lub zaniechania czynno ci, do
której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
2. Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej:
1) Na tre og oszenia o zamówieniu i tre postanowie SlWZ w terminie 10 dni od dnia
publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej,
2) W terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci zamawiaj cego stanowi cej
podstaw jego wniesienia - je eli zosta y przes ane przy u yciu rodków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 15 - je eli zosta y przes ane w inny sposób;
3) W terminie 10 dni od dnia w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia
wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. 1). i w pkt.2).
Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa nego rodka, spe niaj cego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania zamawiaj cemu
przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby zamawiaj cy móg
zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu. W przypadku wniesienia odwo ania
po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania ofert ulega zawieszeniu do
czasu og oszenia przez Izb orzeczenia.
Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której
zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi e przedstawienie zarzutów,
okre la
danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie
odwo ania. Szczegó y reguluj przepisy Dzia u VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

ród o, gdzie mo na uzyska informacje na temat sk adania odwo
Urz d Zamówie Publicznych, Departament Odwo
ul. Post pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wys ania niniejszego og oszenia:
28/12/2017
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