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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199650-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Olej napędowy
2012/S 120-199650
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
Osoba do kontaktów: Renata Filip-Stankowska
61-897 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 612792704
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Faks: +48 612792708
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Leszno.
Kod NUTS PL417

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
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II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych będących w
użytkowaniu Zamawiającego.
Szacunkowa ilość zamówienia - 648 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości
zakupionego paliwa w zależności od zapotrzebowania. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia
odszkodowawcze. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego
ilości paliwa.
Olej napędowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2009 oraz być zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. nr 221, poz. 1441).
W okresie od 1.11. do 15.3. olej napędowy powinien spełniać warunki paliwa zimowego o obniżonej
temperaturze wytrącania parafiny.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dostawy w sposób ciągły oraz zapewnić magazynowanie paliwa
(minimalna dostępna ilość paliwa w magazynie: 2 000 litrów) w zorganizowanej przez siebie i na własny koszt
kontenerowej stacji paliw (zbiornik naziemny) z możliwością dystrybucji paliwa o pojemności co najmniej 4
500 litrów, osadzonego na gruncie Zamawiającego - Leszno, ul. Zacisze 1. Kontenerowa stacja paliw (zbiornik
naziemny) winna posiadać wszyskie niezbędne certyfikaty, atesty, legalizacje.
Zamawiający udostępnia teren pod kontenerową stację paliw (zbiornik), zaś wszelkie formalności prawne
pozostają po stronie Wykonawcy.
Dostawy oleju napędowego będą się odbywać:
— od poniedziałku do soboty pomiędzy godzinami 7:00-15:30.
Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich działań, tak aby tankowanie odbywało się zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami technicznymi, pożarowymi, budowlanymi i ochrony środowiska.
Dostawy oleju napędowego odbywać się będą w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Przyjęcie partii oleju napędowego musi być udokumentowane dokumentem WZ. Dokument WZ potwierdzony
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego obecnego przy dostawie będzie podstawą wystawienia
faktury przez Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy realizacji dostawy. Wykonawca
ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody.
Wykonawca realizuje dostawy z wykorzystaniem własnego sprzętu bądź innego podmiotu, z którym wykonawcę
wiążą stosowne umowy, na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać świadectwo jakości wystawione przez producenta lub dowolne,
niezależne, akredytowane laboratorium dla każdej jednorazowej dostawy oleju napędowego.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania
oferty.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia
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II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200 000,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100 złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania
ofertą. Sposób wniesienia wadium zostanie określony w SIWZ przekazanej Wykonawcom zaproszonym do
składania ofert, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości
realizowanego zamówienia brutto.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie za wykonane usługi wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidłowo
wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty ich doręczenia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku jeżeli oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

26/06/2012
S120
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/10

Dz.U./S S120
26/06/2012
199650-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

4/10

celu pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt II 1-6.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja III.2) na podstawie kryterium spełnia/nie
spełnia.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa (a w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty muszą być złożone przez każdy z tych podmiotów)
następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy, stanowiące załacznik nr 2 do wiosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
za aktualne Zamawiający uzna dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczeniedo
udziału w postępowaniu z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
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właściwym Organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób;
8. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w pkt II.2, II.3, II.4, II.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) w pkt II.6- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych w pkt II.8.
III. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. warunku posiadania uprawnień
i kwalifikacji technicznych do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia mogą
być złożone łącznie) dokumenty wymienione w sekcji III.2.3) Ogłoszenia o zamówieniu.
IV. Inne dokumenty wymagane od wykonawców:
1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie przygotowane na podstawie załącznika nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
V. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie
prawnym zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
umowy spółki lub posiadającą pełnomocnictwo. Za konieczne, a jednocześnie wystarczające Zamawiający uzna
złożenie na kserokopii lub odpisie dokumentu własnoręcznego podpisu przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
poprzedzonego dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub złożyli dokumenty zawierające błędy lub
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia wyznaczając termin, chyba że mimo
ich uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
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III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia moga
ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca winien dołączyć do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
— aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub
inny równoważny dokument wydany przez organ właściwy dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art 32 ustawy z dnia 10.4.1997
r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, ze zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi
niniejszym zamówieniem, tj. olejem napędowym;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca winien dołączyć do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum
dwóch dostaw oleju napędowego w ilości min 500 000 litrów każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wielkości, dat wykonania i nazw zleceniodawców,
sporządzony według załącznika nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykazane dostawy winny być udokumentowane, że zostały wykonane lub są wykonywane z należytą
starannością. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca wykonuje lub wykonał dostawy z należytą starannością.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczony

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KW-P-10/2012
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IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2012 - 12:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający do udziału w postępowaniu zamierza zaprosić 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki
udziału w postępowaniu. Jeśli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
mniejsza,wówczas Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich, jeśli natomiast liczba Wykonawców
będzie większa niż 5, wówczas do składania ofert zaproszeni będą Wykonawcy, którzy w załączniku nr
3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykażą dostawy o największej łącznej ilości
dostarczonego oleju napędowego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców wykaże taką samą łączną
ilość oleju napędowego w wykazanych dostawach, o kolejności decydować będzie wykazanie z załączniku
nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojedynczej dostawy o największej ilości oleju
napędowego. Wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który wykaże największą łączną ilość dostarczonego
oleju napędowego, a Wykonawcy, którzy wykażą mniejszą łączną ilość dostarczonego oleju napędowego
odpowiednio kolejne lokaty.
2. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,zwanego dalej wnioskiem:
2.1. Wykonawca sporządza wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu;
2.2. każdy dokument składający się na Wniosek sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest
wersją wiążącą;
2.3. każda strona wniosku, na którą składają się wszystkie dokumenty wraz z załącznikami, musi być podpisana
przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy w obrocie prawnym zgodnie z postanowieniami
właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki lub posiadającą
pełnomocnictwo załączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii;
2.4. w przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy,zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi;
2.5. miejsca we Wniosku, w których Wykonawca dokonał poprawek muszą być parafowane przez
osobę(y)uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym
iwymaganiami ustawowymi;

26/06/2012
S120
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/10

Dz.U./S S120
26/06/2012
199650-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

8/10

2.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób;
2.7. jeżeli Wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawyz dnia 14.4.1993 r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,wówczas informacje te dla bezpieczeństwa Wykonawcy mogą być wyodrębnione w formie
osobnego pakietu,celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Informacje te muszą być wyraźnie
oznaczone: „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Informacje
te muszą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania wniosku. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Ogłoszeniem przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę.
Zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa skutkować będzie ich odtajnieniem przez
Zamawiającego;
2.8. wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym
opakowaniu z dopiskiem „Biuro zarządu - Wniosek o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu na Dostawę oleju
napędowego - KW-P-10/2012”;
2.9. koperta zawierająca Wniosek powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres siedziby
Zamawiającego i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy;
2.10. wnioski wspólne, składane przez podmioty występujące wspólnie powinny spełniać następujące
wymagania:
a) jeden z partnerów powinien być wyznaczony jako wiodący; upoważnienie do pełnienia takiej funkcji
powinno być poświadczone przez przedłożenie pełnomocnictwa wydanego i podpisanego przez wszystkich
upoważnionych przedstawicieli wszystkich partnerów oraz załączone do wniosku w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii;
b) wniosek wraz załaczonymi dokumentami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy;
c) wiodący partner w odniesieniu do realizowanego zamówienia powinien być upoważniony do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z partnerów oraz do realizacji całości zamówienia, łącznie z
płatnościami;
d) wiodący partner pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; on zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
3.1. wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
zbiorczo„korespondencja”) przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o
udzieleniezamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej;
3.2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie;
3.3. wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 9.7.2012 r. w Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., sekretariat,
ul. Składowa 5, Poznań.
5. Informacja o złożeniu Wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania
Wniosków. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania Wniosków
został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu
terminu składania Wniosków.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania wniosków, zmienić lub wycofać wniosek.
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7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku, niezależnie od wyniku
postępowania.
10. Do spraw nieuregulowanych w Ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy oraz ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późń.zm.), o ile przepisy Prawa
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują
Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Obowiązujące zasady dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w Dziale VI Środki ochrony
prawnej ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.6.2012
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