Ogłoszenie nr 2021/BZP 00001474/01 z dnia 2021-01-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy oleju napędowego

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308614
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Węgierska 21
1.5.2.) Miejscowość: Gorlice
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 0-18 3553317
1.5.8.) Numer faksu: 0-18 3553307
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@szpital.gorlice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.gorlice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy oleju napędowego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b680ec73-5975-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001474/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19 11:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000913/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy oleju napędowego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.gorlice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.gorlice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki
informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz
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obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest w Formularzu
oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 223380,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

hurtowe sukcesywne dostawy tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio
do siedziby Zamawiającego oleju napędowego w ilości 60 000 litrów. Zamawiający dopuszcza
dostawy oleju napędowego wyłącznie krajowych producentów tj. ekodiesel ultra prod. PKN
„Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos”, karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem UE nr
453/2010 oraz normą PN-EN 590/2013-12 lub równoważną oraz RMG 23.10.2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych paliw ciekłych Dz. U. z 2015 r. poz. 1680.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium cena,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.10.1.2.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów tzn. Wykonawca posiadaja odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję
lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że
posiadają koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi.10.1.3. Sytuacji ekonomicznej i
finansowej , warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca który wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w wysokości 500 000 zł.10.1.4. zdolności
technicznej lub zawodowej tzn. a) posiadają potencjał techniczny do realizacji zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który
wykaże że dysponuje samochodem auto-cysterna wyposażonym w przewoźną instalację
pomiarową do wydawania paliwa, posiadającą aktualną legalizację. Cysterna wyposażona jest w
urządzenie do wydruku, który musi zawierać datę i godzinę tankowania oraz ilość paliwa.
Minimalna pojemność cysterny 5000 litrów. Licznik wskazuje całość zatankowanego paliwa.b)
warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 4 dostaw, których zakres merytoryczny
odpowiada przedmiotowi zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000.000,00
PLN,Warunek ten zostaje spełniony, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej
w wysokości minimum 500 000 zł.,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:

Oświadczenie Wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 świadectwo jakości oleju napędowego,2 świadectwo legalizacji przepływomierza (urządzenia
tankującego)3 oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oleju napędowego – nazwa
producenta.4 Wydruk ze strony internetowej ceny hurtowej netto producenta za 1000 litrów oleju
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napędowego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 świadectwo jakości oleju napędowego,2 świadectwo legalizacji przepływomierza (urządzenia
tankującego)3 oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oleju napędowego – nazwa
producenta.4 Wydruk ze strony internetowej ceny hurtowej netto producenta za 1000 litrów oleju
napędowego
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

indywidualną procedurę Wykonawcy dotyczącą tankowania oleju napędowego z auto-cysterny
do zbiornika Zamawiającego,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

33.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, w tym w
szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy, w przypadku:33.1.1.
zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na świadczenie dostaw będących
przedmiotem niniejszego postępowania dostosowującej warunki umowy do zmian w przepisach
prawa,33.1.2. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę. 33.1.3. zmiany
terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia zdarzeń losowych, wystąpienia
tzw. siły wyższej.33.1.4. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku
przekształceń, przejęć, itp.;33.2. Wszystkie przypadki, określone w pkt. 33.1. SWZ, stanowią
katalog przewidzianych przez zamawiającego w SWZ zmian umowy, co do których zamawiający
oraz wykonawca mogą ustalić warunki dla ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia zgody ani przez zamawiającego ani przez wykonawcę na ich
wprowadzenie lub na ustalenie warunków dla ich wprowadzenia.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP /szpitalgorlice/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-28 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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