
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.filharmonia-slaska.eu

Katowice: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filh armonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja

Góreckiego

Numer ogłoszenia: 7192 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego , ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice, woj. śląskie, tel. (32)

351-17-19, 258-62-61, faks (32) 351-17-14.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.filharmonia-slaska.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja

Góreckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego

spełniającego wymogi zawarte w PN/C - 96024:2001 dla L albo L1 dla Filharmonii Śląskiej z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy przez

okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy (przewidywana ilość- do 100 tys. litrów rocznie). Wymagane parametry oleju są następujące:

-minimalna wartość opałowa - 42 600 kJ/kg -max zawartość siarki - 0,3% -temperatura zapłonu powyŜej - 55 ºC -gęstość - 0,85 kg/m3. Terminy

płatności za dostawy - minimum 30 dni. Jednorazowa dostawa - max 18 000 litrów. Ilość dostaw uzaleŜniona od warunków pogodowych.

Wykonawcy powinni zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników opartym na szybkozłączu. Wykonawca będzie dostarczał olej

opałowy sukcesywnie własnym transportem w terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez

Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim kaŜdorazowym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii

Śląskiej. Nie zastosowanie się do wyznaczonych godzin dostaw przez Wykonawcę i przyjazd w innych godzinach spowoduje przestój, za co

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadkach szczególnych (awaria urządzeń pomiarowych słuŜących do odczytu stanu poziomu i

stwierdzenia stanu alarmowego) Zamawiający zaŜąda od Wykonawcy dostawy w trybie natychmiastowym określonej ilości oleju opałowego.

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego

odpowiednich dokumentów: świadectwo jakości - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

dokument zakupu oleju opałowego -oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dostaw oleju

opałowego o niewłaściwych parametrach co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający

przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliŜszym, niezaleŜnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania.

JeŜeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości Wykonawca w trybie

natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane

normy. Koszty całej operacja od chwili złoŜenia reklamacji przez Zamawiającego do chwili ponownego zatankowania, koszty wykonania badań

oraz koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zastosowaniem zastępczego sposobu ogrzania budynku (utrzymanie odpowiednich

parametrów) w tym okresie pokryje w całości Wykonawca. Nie zastosowanie się do powyŜszego uprawnia Zamawiającego do potrącenia z

naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty objętej postępowaniem reklamacyjnym, oraz naliczenia kosztów wynikających z wymiany i
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czyszczenia zbiorników i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę

reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach

dostawczych Wykonawcy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia w wysokości

nie większej niŜ 20% jego wartości i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, jeŜeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca wykazał, Ŝe posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) zgodnie z

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zm.). Ocena spełnienia warunków w

postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający Ŝąda aby, Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z zakresie działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia- nie

spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o

spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:
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potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą

brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  takŜe  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu w  zakresie  wymaganym dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i

konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Wypełniony formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin płatności faktur - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.filharmonia-slaska.eu

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego, 40-084 Katowice

ul. Sokolska 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia

Śląska im. H. M. Góreckiego, 40-084 Katowice ul. Sokolska 2, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących
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z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści

zamówienia: nie
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