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o głoszenie nr 58647 9 -N-20 1 7 z dnia 2017 -09'I 4 r'

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego

do jednostek organizaryjnych MsPiR, w podziale na części.

OGŁoSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZamieszczanieogłoszeniazZamieszczanieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalnośćo lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteĘ które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŻącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 2Ż ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych

przezzakŁady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmioto któremu zamawiający powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:
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P o stęp owanie j est p rzep rowa dzane w spólnie przez zam awiaj ący ch

Nie

JeŻe]ttak,naleĘ wymienió zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podaó adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikac yjne orazosoby do kontaktó w wrazZ

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZyA I ADRES: Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa, krajowy numer

identyfikacyjny 19263412900000, ul. ul. Hryniewickiego 10 , 81-340 Gdynia, woj. pomorskie,

państwo Po|ska, tel. 58 6615222,660766I, e-mail zam.pub@sar.gov.p1, faks 58 620-53-38'

660766r.

Adres strony internetowej (URL): www.sar.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŻnauzyskać dostęp do narzędziiurządzenlub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

państwowa j ednostka budzetowa nieposiadaj ąca osobowości prawnej

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy):

Podziałobowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzanlapostępowania z

zamawiającymi zinnych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest

odpowiedzia\ny zaprzeprowadzenie postępowania, czy iw jakim zakresie Zaprzeprowadzenię

postępowania odpowiadająpozostali zamawiaJący, czy Zamowienie będzie udzielane przez

kaŻdego z zamawiĄących indywidual nie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

t ZęcZ p o zostały c h zamaw iaj ący c h) :

r.4) KOMUNIKACJA:
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Nieogranic zony,pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

htĘ ://www. sar. gov.p1/p1/public-order/ t /state

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uryskać

pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposólr:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa, Sekretariat piętro II, 81-340 Gdynia ul.

Hryniewickiego 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziittrządzeń lub formatów
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plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych nanędzimoŻnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju

opałowego do jednostek organizacyjnych MSPiR, w podziale na części.

Numer referenryj ny : NZ-NA/I/PN/0 8/ 1 7

Przedwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

częŚci:

Maksymalna liczba częŚci zamówieniao na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

Wykonawc amoŻe złoĘć, oferlę częściową obejmującą realizacjęjednej części zamówienia lub na

rca1izacjędwóch różmychczęści zamówienia lub na rea\izacjętrzechczęści zamówienia.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wietkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku pańnerstwa
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innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do

celów opałowych we wskazanych jednostkach organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa, charakteryzującego się wg nolmy PN-C-9602 4:ŻOt1 następującymi parametrami: -

gęstość w temp. 15 'C - 820-860 kg/m' - wartośó opałowa - min' 42,6MJlkg- temperatura

zapłonu-min. 56 oC - zawartośó siarki - max. O,Ioońmlm - lepkośó kinematyczna w temp. 20'C

- max. 6,00 mm2/k g - zawartośc zatieczyszczenstałych- max. Ż4 mg/kg - zawartośc wody - max'

200 mg/kg - barwa- czerwona

II.5) Główny kod CPv: 09135100-5

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówi enia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym olłresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz waruŃów na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostalazawarta

umowa ramowa lub okreso na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpo częciaz lub zakofrczeniaz 2019-09-30

okres w miesiącach lkres w dniach Datarozpoczęcia )atazakonczenia
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2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe; Zamowięnie będzie fealizowane od dnia podpisania umowy do

dnia 30 wrzeŚnia 2019 roku, na warunkach określonych w umowie lub do wyczerpania kwoty

całkowitego wynagrodzenia brutto lub do wczetparua całkowitej ilości wskazanej w $ 1 ust 2 i

pkt. 1.2. opisu Przedmiotu Zamówienia,w zaleŻności co nastąpi wczeŚniej'

m.1) WARUNKI UDZI.AŁU w POSTĘPOWANIU

uI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Wykonawcazobowiązany jest vrrykazaÓ' że posiada aktualną koncesję

wydaną przezPrezesa Urzędu Regulacji E'nergetyki na obrót paliwami ciekłymi w zakresie

lekkiego o1eju opałowego charakteryzującęgo się wg normy PN-C-96024:2011 następującymi

parametrami : - gęstośó w temp. 15 "C - 820-860 kg/m' - wartość opałowa - min. 4Ż,6MJlkg -

temperatur a zapłonu - min. 56 oC - zawafiośó siarki - max. 0,I0o^ mlm - lepkośÓ

kinematyczna w temp. Ż0 "C- max. 6,00 mm'lkg - za-wartośi zanieczyszczeń staĘch- max.24

mg/kg - zawafiośÓ wody - max. 200 mg/kg - barwa _ czerwona

Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówieni a,nazasadach art. 23 ustawy Pzp,Zamawiający wymaga aby uprawnienie, o

którym mowa powyżej posiadał wykonawcarea|izujący zakres, do którego wykonania jest

konicznym posiadanie koncesj i.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy reaIizacji

zamówieni awrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

6zl7 2017-09-14, 1032
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rrl.2) PODSTAWY WYKLUC ZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreŚlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

|I|.2.Ż) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art' 24 ust' 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) yYKAZ oŚwrłlczpN SKŁADANYCHPRZEZyYKSNAryCĘ w CELU

ySTĘPNEG6 P6TryIERDZEN |A, ŻE NIE P6DLEGA oN yYKLUCZENIU 9RAZ

SPEŁNIA WARUNK|UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) yYKAZ oŚwrłlcz6Ń LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

P6TyIERDZENIA 1K1LICZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZPz

1rr.o yYKAZ oŚwnuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o KTORYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU:

Wykonawca składa aktualną koncesję wydaną przęzPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki na

obrót paliwami ciekłymi w zakręsie lekkiego oleju opałowego charakteryzującego się wg

nolmy PN-C-9602 4:2011 następującymi parametrami : - gęstośó w temp. 15 'C - 820-860

kg/m. - wartośó opałowa - min. 42,6MIkg- temperaturazapłonu- min' 56 "C - zavłartośÓ
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siarki - max. O)Oońm/m - lepkość kinematyczna w temp. Ż0 "C- max' 6,00 mm'Ż/kg -

ZawartoŚÓ Zarlieczyszczeń stałych- max. 24 mglkg- ZawartoŚć wody - max' 200 mg/kg - barwa

- czerwona

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH ppznz

wYKoNAwCĘ w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

P6TyIERDZENIA oKoLICZNoŚCt, o KT6RYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

rII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W terminie 3 dni od zamiesz czetiana stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state (

pod nazwą postępowania) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Pzp, wykonawcy' w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania,

stosownie do treści art.1hsst.11 ustawy Pzp, składają: 1.1. oświadczenie o przynalezności lub

braku przyna\eŻności do tej samej grupy kapitałowej (załączniknr 6 do SIWZ) - forma

oświadczenia oryginał podpisany przezosobę/ osoby upoważnione do reprezentowania

wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaznieniuzałączonym do

ofeĘ, I.2'Wrazze zŁoŻenięm oświadczęniao przynaleŻności do tej samej grupy kapitałowej

z wykonawcami, którzy złoŻyliodrębne ofefty, wykonawcamoŻe przedstawić dowody

wykazujące, ze istniej ące powiązania ztymi wykonawcami nie prowadzą do zahJócenia

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Ż. Wymagane

dokumenty określono w rczdzialeXlirozdziale XV SIWZ'

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

N.1. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv. 1.2) Zamaw iający żąda wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczetwykonania zamówienia:

Nie

Należy podaó informacje na temat udzielania zaltczek:
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Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doŁączenia do ofort

katalo gów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻenieoferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłoŻeniem oferty

zasadniczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna liczba wykonawców

Maksymaln a Liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:.

Czy przewiduje się ograniczenteliczby uczestników umowy ramowej:

P r zewidziana maksyma Ina liczb a ucze stników umowy ramo wej :

Informacje dodatkowe:
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Zamówięnie obejmuj e ustanowienie dynamic Znego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczofle dodatkowe informacje doĘczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobrani e ze ZłoŻonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem) Nie

NaleĄ podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elemenĘ, których wartoŚci będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki' na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczącewykorzystywanego sprzętu elektronicznego,rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a doĘczącerejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie zŁoĘIinowych postąpień' Zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Lnaczenie

0ena 100,00

Iv.2.3) Zastosowanie proceduĘ, o której mowa w art.24aa ust. L ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania' które muszą spełniaó wszystkie oferly:

Przewidziane jest zastr zeŻenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzęnia ne g o cj acj i

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymag ail'zamavłiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawiIirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

Podziałdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwtązatr

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaÓ wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofort wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej' na której będzie prowadzonaltcytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej' na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagani a dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wy magani a te chnic zne ur ządzen info rmaty c zny ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji ęlektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania

Wykonawc y, którzy nie złoĘIi nowych postąpień, zostaną zakwalifi kowani do następne go

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Terminiwarunkizamknięcialicytacjielektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia' które zostaną wprowadzone do treŚci zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego' albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wyma gani a doĘ czące zab ezpieczenia naIęŻyte g o wyko nani a umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowiefizawartej umowy w stosunku do treści oferty' na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowad zęnta zmian:

Zmiany określono w paragrafachL,3 i 5 postanowień umowy' ktorej wzór stanowizałączniknr 2

do SIWZ.

IV.6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

|v.6.Ż)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017 -09-Ż5, godzina: 1 1 :00,

Skrócenię terminu składania wniosków zewzględuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetargnieograniczony,przetarg ograniczony' negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język1ub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

Iv.6.3) Termin rwiązaniaofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
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ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao w prrypadku

nieprryznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zrvrotowi Środków z pomocy udzielonej przezpaństwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być, przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiają cy zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFoRMACJE DOTYCZACB OFERT CZEŚCIOWYCH

Część

nr:

Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostki MSPiR w
l Nazwa:

Swinoujściu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych do jednostki

MSPiR w Świnoujściu. Dostawa 55.000 litrów lekkiego oleju opałowego charakteryzującego się wg

nofmy PN_C-9602 4:2011 następującymi parametrami : - gęstośÓ w temp. 15 'C - 820-860 kg/m' -

wartość opałowa - min. 42,6MJkg- temperaturazapŁoru- min. 56 "C - zavłartośĆ siarki - max.

O,IOo^m/m - lepkośÓ kinematyczna w temp. 20 "C- max. 6,00 mm'lkg - zawartośÓ zanieczyszczen

stałych- max.24 mg/kg - za'wartość wody - max. 200 mglkg - barwa - czerwona

2) Wspólny Słownik Zamówieit(CPV): 09 l 3 5 1 00-5,

3) Wartość częŚci zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

datarozpoczęcia:

data zakonczenia: 20 I 9 -09 -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriurr Znaczenie

lena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostki MSPiR w Ustce,
2 Nazwa:

nr: Władysławowie i Helu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego _okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty

budowlane:Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzęwczych do jednostek

MSPiR w: Ustce - 15.000 litrów, Władysławowie - 15.000 litrów Helu - 5.000 litrów. Dostawa

lekkiego oleju opałowego charakteryzującego się wg normy PN-C-96024:2011 następującymi

parametrami : - gęstośó w temp. 15 'C - 820-860 kg/m3 - wartość opałowa - min. 42,6MJlkg -

temperatur a zapłonu- min. 56 oC - zawartośó sialki - max. 0]0oń mlm - lepkośó kinematyczna w

temp. 20 oC- max' 6,00 mmrlkg - zavłartość zanieczyszczen stałych- max. 24 mgkg - zaulartość

wody - max. Ż00 mgkg - barwa - czerwona

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPv): 09 1 3 5 1 00-5,

3) WartoŚć części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartoŚci zamówienia):

WartoŚó bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia;

data zakottczenia: 20 I 9 -09 -3 0

5) Kryteria oc€ny ofert:

Kryteriurn Znaczenie

lena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostki MSPiR w
3 Nazwa:

nr: Tolkmicku, Sztutowie i Gdańsku'

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw' usług lub robót

budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowaryjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek MSPiR w Tolkmicku-

15.000 litrów Sztutowie - 14.000 litrów, Gdańsk Świbno -12.000 litrów, Gdańsk Górki Zachodnie -

4.000 litrów. Dostawa lekkiego oleju opałowego charukteryzującego się wg normy PN-

C-96O24:2011 następującymi parametrami : - gęstośó w temp. 15 "C - 820-860 kg/m3 - wartość

opałowa - min. 42,6MJlkg- temperaturazapłonu_ min. 56 "C - zawartość siarki - max. 0,I}Yom/m

- lepkośó kinematyczna w temp. 20 "C- max. 6,00 mm'lkg - zawartość zanieczyszczen stałych_ max.

24 mglkg- zawartoŚó wody - max. 200 mglkg - barwa - czerwona

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09 1 3 5 1 00-5'

3) Wańość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcla''
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data zakonczenta: 20 I 9 -09 -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriurn Znaczęnię

cena 100,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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