
poprzednie .. spis treści .. następne  

Biuletyn Zamówie ń Publicznych Nr 312 z dnia 20.11.2006 

POZYCJA 58733  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

Kielce: dostawa oleju opałowego w 2007r. dla potrzeb kotłowni olejowych połoŜonych w nieruchomościach 
będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach  

Publikacja obowiązkowa.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upowaŜnione do kontaktów: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, do kontaktów: 
Lidia śak, Przemysław Wiatkowski, ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 
3442139 w. 37, fax 041 3446647, e-mail: lidia.zak@mzb.kielce.pl.  

Adresy internetowe  

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mzb.kielce.pl, www.przetargi.mzb.kielce.pl  

Adres profilu nabywcy (URL):  

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):  

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla osoby 
upowaŜnionej do kontaktów.  

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty naleŜy przesyłać na adres: jak podano wyŜej 
dla osoby upowaŜnionej do kontaktów.  

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Podmiot prawa publicznego; 
Ogólne usługi publiczne.  

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Opis  

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju opałowego w 2007r. dla potrzeb 
kotłowni olejowych połoŜonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w 
Kielcach.  

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: 
dostawy, kupno.  

Główne miejsce realizacji dostawy : Kotłownie olejowe: ul. Malików 150, ul. Ściegiennego 270A, ul. Skrajna 
76, ul. Jagiellońska 78..  

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.  

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:  
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Czas trwania umowy ramowej:  

Wartość umowy ramowej:  

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:  

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego w 2007r dla potrzeb kotłowni olejowych 
połoŜonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków przy:  

ul.Malików 150,  

ul.Skrajna 76,  

ul.Ściegiennego 270A,  

ul.Jagiellońska 78.  

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Informacje o wymaganych 
oświadczeniach i dokumentach podano w pkt.III.2  

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 23.12.21.00.  

1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.  

1.9) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.  

2) Wielkość lub zakres zamówienia  

Całkowita wielkość lub zakres: Dostawa 210 tys litrów oleju opałowego.  

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: PoŜądany; okres w miesiącach: 12  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  

III.1) Warunki dotyczące zamówienia  

Informacja na temat wadium: Wadium 4000 zł  

2) Warunki udziału  

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on 
wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne  

Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo 
zamówień publicznych  

2. spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złoŜą ofertę na 
formularzu ofertowym - druk nr 1.  

3. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.:  

a/ wykaŜą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
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zamówienia 2-ch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. nie mniejszych niŜ 200 000 litrów rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.  

b/ wykaŜą co najmniej 1 osobę kadry przewidzianą przy realizacji zamówienia, która będzie odpowiedzialna 
za realizację dostaw ze strony Wykonawcy.  

c/ dysponują własnym lub dzierŜawionym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia  

5/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: przedstawą 
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 200 000 PLN  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni 
spełnienie warunków: spełnia lub nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, które 
wymagane są jako załączniki do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ 
wszystkie warunki Wykonawca spełnił.  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie art. 22 
ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych .  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku spółek cywilnych naleŜy załączyć wpis do ewidencji działalności kaŜdego z udziałowców oraz 
umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - wystawiona nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177 z późn. zm.) - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .  

6. Koncesja wymagana na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.  

7.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie -
naleŜy wykazać zrealizowanie co najmniej 2-ch umów na dostawę oleju opałowego, w ilości nie mniejszej niŜ 
200 000 litrów rocznie,  

8. Wykaz kadry przewidzianej do wykonania zamówienia - naleŜy wykazać co najmniej 1 osobę przewidzianą 
przy realizacji zamówienia, która będzie odpowiedzialna za realizację dostaw ze strony Wykonawcy.  

9. Wykaz niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia własnego lub dzierŜawionego sprzętu  

10. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 200 000 PLN.  
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11. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  

12. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

13.Kopia dowodu wniesienia wadium.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia  

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:  

2) Kryteria oceny ofert  

2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  

3) Informacje administracyjne  

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.przetargi.mzb.kielce.pl.  

Opłata: 10 Waluta PLN.  

Warunki i sposób płatności: Odbiór specyfikacji po dokonaniu wpłaty w Dziale Finansowym (lok. 210) lub za 
zaliczeniem pocztowym, po uprzednim złoŜeniu wniosku o pobranie SIWZ zawierającego nazwę i adres firmy 
oraz numery telefonu i faksu..  

3.2) Opis potrzeb i wymagań umoŜliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:  

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2006 godzina 
10:00.  

3.4) Języki, w których moŜna sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: 
polski.  

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 05.12.2006, godzina 10:30, Siedziba Zamawiającego: 25-004 
Kielce, ul.Paderewskiego 20, lok.103.  

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.  

2) Informacje dodatkowe: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/11/2006  

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14.11.2006.  

 
xxmKielce  
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xxzMiejski Zarząd Budynków w Kielcach  

xxwświętokrzyskie  

xxrD  

xxpdostawa oleju opałowego w 2007r. dla potrzeb kotłowni olejowych połoŜonych w nieruchomościach 
będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach  

Strona 5 z 5BZP 312/2006, poz. 58733

2006-11-20http://www.uzp.gov.pl/biulety/2006/312/312_8733.html


