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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
ul. Bielska 59
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Regulska
Tel.:  +48 242676723
E-mail: cuw@powiat.plock.pl 
Faks:  +48 242676848
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-plock.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku
Numer referencyjny: CUW.DZP.262.6.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09135100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:cuw@powiat.plock.pl
www.powiat-plock.pl
http://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych powiatu płockiego
w 2020 roku”. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki organizacyjne powiatu płockiego
przewiduje się dostawę do 502 500,00 litrów oleju opałowego dla: Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku, Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Domu Pomocy
Społecznej w Koszelewie, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Domu Pomocy Społecznej
w Wyszogrodzie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wyszogrodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa do 502 500,00 litrów oleju opałowego grzewczego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego:
1) Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – 80 tys. litrów,
2) Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie – 71,500 tys. litrów,
3) Domu Pomocy Społecznej w Goślicach – 90 tys. litrów,
4) Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie – 80 tys. litrów,
5) Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie – 90 tys. litrów,
6) Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – 35 tys. litrów,
7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie – 5 tys. litrów,
8) Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 51 tys. litrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Inne dokumenty 1) Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym - Załącznik nr 1, 2) Pełnomocnictwo /
oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z
załączonych dokumentów,3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,4)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – (jeżeli dotyczy), 5) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa ustawie Prawo
energetyczne;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego Dział Zamówień Publicznych, ul.Bielska 59, 09-400 Płock, pok.
520.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany,wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Otwarcie ofert nastąpi w DZP, ul.Bielska 59,09-400
Płock,pok.520. 3.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień złożenia: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia będzie żądał, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;3)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik
Nr 2;4)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.4.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:świadectwa jakości oleju opałowego - potwierdzającego zgodność oferowanego
oleju opałowego z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.4.W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (o którym mowa
w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5.Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt 3:ppkt 1składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
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ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21;ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.6.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/
portal, adres elektroniczny Zamawiającego: /CUW-Powiat_Plocki/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-
mail: cuw@powiat.plock.pl . 7.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN przed
upływem terminu składania ofert.8.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr rachunku 85
9042 0003 0000 1805 2000 0040.8. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do
oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019
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