Licytacja L-51-2017

Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2017 - Oleje silnikowe i
płyny eksploatacyjne

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

33216-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-21 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych, zgodnych z
opisem zamieszczonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, dostępnym na stronie internetowej
Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
09.21.10.00-1
24.96.10.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31.03.2018

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

1. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia
określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego). 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia dostępnym na
stronie internetowej Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni

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

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym
Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub
wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania
samodzielnej, uprzedniej rejestracji w systemie Urzędu Zamówień Publicznych E-USŁUGI na
platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl, chyba że są już zarejestrowanymi
użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby
umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, powinien zarejestrować się w
systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z w/w wnioskiem
powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. LOGIN powinien być przekazany
Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem dużych i małych liter, numerów, spacji
itp. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5.
Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w
systemie. 6. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania platformy licytacji elektronicznej w
szczególności w zakresie rejestracji i składania postąpień zawiera SAMOUCZEK dostępny na stronie
platformy licytacji elektronicznych. 7. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i
zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą 30 dni dla Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę. Zaproszenie zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na
faks/adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na
platformie licytacyjnej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji
umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.
3. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia
istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać,
gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. Wykonawca nie może cofnąć
raz złożonej oferty. 6. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich
do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 7. Oferta złożona przez
Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego
postąpienia. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco
będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych
ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich
identyfikacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto
za dostawę wszystkich olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych. Wartość ta obejmuje wszystkie
koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po
zamknięciu licytacji wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
(zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy.
11. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z
Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia
dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego: 85 670 28 42), pisemnie
lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl). 12.
Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 157.243,40 zł.
13. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100 zł. 14. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji
elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę)
oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-09 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220
Zespół ds. Zamówień Publicznych.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-21 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-21 12:11:28

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia dostępnym na
stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej

1. Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Do wniosku należy
dołączyć: a) aktualne na dzień składania wniosku, złożone w formie oryginału, oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; b)
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - wniosek
podpisuje inna osoba niż Wykonawca, - wniosek składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać
jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Dla ważności pełnomocnictwa
wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa musi
być złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, którą należy
zaadresować według wzoru: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Zespół ds. Zamówień
Publicznych, ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok; pokój nr 220 i opisać: „Wniosek o
dopuszczenie do udziału w licytacji na DOSTAWĘ OLEJÓW SILNIKOWYCH i PŁYNÓW
EKSPLOATACYJNYCH (postępowanie nr 11/S/17)". 4. Dokumenty wymagane od Wykonawców
powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze, ewidencji działalności gospodarczej, bądź
stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli wniosek i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to z
dokumentów rejestrowych, wówczas musi być wraz z wnioskiem złożony oryginał pełnomocnictwa
lub kopia poświadczona notarialnie. 5. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,poświadczone przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy. 6. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie po zamknięciu
licytacji, formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego. Wartość brutto (cena ofertowa brutto) musi być zgodna z
zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia

Nie

