Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1

Znak sprawy: PR/MD/220/87-E/09/17

Legnica dnia 19.09.2017 r.
Wg rozdzielnika

Warunki Zamówienia (WZ)
a) Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.
b) Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 59-220 Legnica,
ul. Nowodworska 1, Tel. 076 855 47 01, Fax. 076 856 73 03
c) Forma udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
d) Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i sukcesywne dostarczanie oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych,
w ilości ok. 8 tys. litrów, w terminie od 01 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Warunki realizacji:
Przedmiot zamówienia składa się z 2 dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości, około
8 tyś litrów:
I.
Pierwsza dostawa w ilości 4000 litrów.
II.
Druga dostawa w ilości 4000 litrów.
Dostarczania będą wykonywane przez Zamawiającego na podstawie pisemnych
zamówień częściowych określających ilości dostaw.
Pisemne zamówienia będą wysłane pocztą elektroniczną lub faxem.
Dostarczania będą wykonywane po uprzednim powiadomieniu telefonicznym
Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 7.00 – 13.00.
Miejsce dostawy: Pompownia ścieków, ul. Masarska 4, 59-220 Legnica.
Olej opałowy przy każdym dostarczeniu powinien posiadać atest (dokument
potwierdzający, jakość produktu lub zgodność jego wykonania z obowiązującymi
normami).
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze oleju opałowego lekkiego (w tym również
ilości), Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. Odmowa przyjęcia oleju
opałowego lekkiego i jego wady powinny być potwierdzone w protokole podpisanym
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca wymienia towar na nowy na własny
koszt w terminie ustalonym przez obydwie strony.
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8) W przypadku stwierdzenia wad po odbiorze oleju opałowego lekkiego, Zamawiający
zgłosi wady w terminie 48 godzin licząc od ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązany
będzie do usunięcia wad na własny koszt w terminie ustalonym przez obie strony.
9) Podana ilość oleju opałowego lekkiego jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający
zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia
bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.
11) W przypadku konieczności zwiększenia planowanych dostarczeń ilości oleju opałowego
lekkiego, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po cenach jednostkowych
określonych w złożonej ofercie.
e) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z przedmiotu
zamówienia.
f) Pożądany termin wykonania zamówienia: 01.12.2017 r. - 30.04.2018 r.
g) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt.14 Regulaminu udzielania zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Legnicy.
1.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
1.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia
prac i czynności.
1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykonywali w okresie ostatnich trzech
lat podobne zamówienia.
1.5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
2.1. Jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia.
2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.4. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2.5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić.
2.6. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosi się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (pkt.12 Regulaminu).
h) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Kierownik Działu Zaopatrzenia, Henryk Giedrojć Tel. 519 –330-697
Strona 2 z 4

i) Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.
j) Termin związania ofertą.
1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając
o tym Zamawiającego.
k) Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość
kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne
upusty i rabaty.
5. Oferta zawierająca błędy w obliczaniu wartości oferty zostanie odrzucona.
6. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby
umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
7. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach. Koperta
zewnętrzna winna być opatrzona napisem „Oferta – Olej opałowy lekki”, a koperta
wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.
8. Oferty
należy
składać
w
siedzibie
Zamawiającego:
59-220
Legnica,
ul. Nowodworska 1 – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017 roku
do godz. 1300.
9. Oferty
złożone
po
tym
terminie
będą
odesłane
bez
otwierania
z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.
10. Otwarcie ofert: dnia 20.10.2017 roku o godz. 1315 w siedzibie LPWiK S.A.- sala
konferencyjna – parter.
l)

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1) ·Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena ofertowa - 100 punktów
Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
---------------------------------------- x waga kryterium
Cena oferty badanej
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Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów wyliczonych matematycznie.
2) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
m)Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
n) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zawartość oferty:
 Formularz oferty „Oferta” sporządzona wg załączonego wzoru:
 Załącznik nr 1
– „Oświadczenie Wykonawcy” sporządzony wg załączonego wzoru.
 Załącznik nr 2
– „Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej”.
 Załącznik nr 3
– Wykaz zrealizowanych podobnych zadań z 3 ostatnich lat wraz ···z
referencjami.
 Załącznik nr 4
– Propozycja umowy (będzie ona przedmiotem ostatecznych
uzgodnień).
 Załącznik nr 5
– „Oferowany przedmiot zamówienia”. – Załącznik powinien
przedstawiać: zwięzły opis proponowanego oleju opałowego zilustrowany kartami
katalogowymi oraz atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i wyniki badań laboratoryjnych
oleju, dopuszcza się kserokopie.
o) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy.
1. Oferta i warunki zamówienia są integralną częścią umowy i stanowią załączniki do umowy.
2. Ostateczne warunki umowy będą określone po rozstrzygnięciu postępowania.
p) Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów
wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.
Wszelkie pytania dotyczące warunków zamówienia i składania ofert przekazywać wyłącznie
w formie pisemnej na adres LPWiK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1
lub faxem na numer 076/8567303 - najpóźniej do pięciu dni przed terminem składania ofert.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i ograniczenie
przedmiotu zamówienia.
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