Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.zgk.swarzedz.pl

Swarzędz: Dostawa olejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Numer ogłoszenia: 74786 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, woj.
wielkopolskie, tel. 061 6511541, faks 061 6511541.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa olejów, smarów oraz płynów
eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej
progów unijnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów, smarów oraz płynów
eksploatacyjnych. Dostawy produktów będą odbywały się niezależnie do magazynu
zlokalizowanego położonego w Garbach ul. Transportowa 1 oraz do magazynu w Swarzędzu ul.
Strzelecka 2. 1. Olej silnikowy do silników wysokoprężnych - 3000 litrów a) klasa jakości API: Cl4, SL b) klasa lepkości SAE 15W/40 c) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu norm Volvo VDS3 d) dostawa w pojemnikach około 200 litrów e) minimalny gwarantowany przebieg 20 000 km 2.
Olej silnikowy do silników wysokoprężnych - 1100 litrów a) klasa lepkości SAE 10W/40 b) należy
złożyć oświadczenie o spełnieniu norm ACEA E6 c) dostawa w pojemnikach około 200 litrów e)
minimalny gwarantowany przebieg 60 000 km 3. Olej mineralny do silników - 300 litrów a) klasa
jakości API: SA b) klasa lepkości SAE 30 c) dostawa w pojemnikach około 200 litrów 4. Olej
przekładniowy do mechanizmów różnicowych - 800 litrów a) klasa jakości API : GL-4/5 b) klasa
lepkości 80W/90 - wg SAE J306 JUL1998 c) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu norm ZF
TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B17B; MAN M3343 typ M d) dostawa w pojemnikach około 200
litrów e) minimalny gwarantowany przebieg 120 000 km 5. Olej przekładniowy do skrzyń
automatycznych ATF - 1000 litrów a) musi być dopuszczony przez producenta skrzyń biegów ZF,
Voith b) klasa lepkości SAE: 75W80 c) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu norm ZF TE-ML
04D, H 55.633640 d) dostawa w pojemnikach około 200 litrów e) minimalny gwarantowany
przebieg 120 000 km 6. Olej przekładniowy do skrzyń automatycznych ATF - 400 litrów a) musi
być dopuszczony przez producenta skrzyń biegów ZF b) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
normy ZF TE-ML 14F, 16Q, 20F c) dostawa w pojemnikach około 200 litrów d) minimalny
gwarantowany przebieg 120 000 km 7. Olej do przekładni głównych - 400 litrów a) należy złożyć
oświadczenie o spełnieniu norm API GL-4, MF CMS M 1143 b) klasa lepkościowa SAE: 10W c)
dostawa w pojemnikach około 200 litrów 8. Olej hydrauliczny do układów napędu i sterowania 200 litrów a) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu normy ISO- 46 b) dostawa w pojemnikach
około 200 litrów 9. Olej hydrauliczny - 80 litrów a) należy złożyć oświadczenie o spełnieniu normy
ISO VG 22 HVLP b)dostawa w pojemnikach około 200 litrów 10. Olej hydrauliczny - 200 litrów a)

należy złożyć oświadczenie o spełnieniu normy ISO VG 68, PN-91/C-96057/04 b) dostawa w
pojemnikach około 200 litrów 11. Płyn hydrauliczny napędu wentylatora - 400 litrów a) należy
złożyć oświadczenie o spełnieniu normy ISO 32, HV/HVLP, ISO 6743/4 HV b) dostawa w
pojemnikach około 200 litrów 12. Smar do centralnego układu smarowania - 50 kg a) klasa
konsygnacji wg NLGI 000 b) dostawa w pojemnikach około 50 kg 13. Smar łożyskowy na bazie
mydła litowego- 30 kg a) klasa konsygnacji wg NLGI 2, b) penetracja wg ASTM 265/295 c)
odporny na wysokie obciążenia- dodatki EP d) dostawa w pojemnikach około 10 kg 14. Płyn do
układu chłodzenia - 1400 litrów a) wymagane spełnienia norm ASTM 3306 oraz PN-C- 40007
potwierdzone orzeczeniem laboratoryjnym ( glikol etylowy 50%, ciecz o barwie różowej/
fioletowej) b) dostawa w pojemnikach około 200 litrów 15. Płyn do układu chłodzenia - 2200
litrów a) wymagane spełnienia norm ASTM 3306 oraz PN-C- 40007 potwierdzone orzeczeniem
laboratoryjnym ( glikol etylowy 50%, ciecz o barwie zielonej) b) dostawa w pojemnikach około
200 litrów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.10.00-1, 09.21.10.11-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4500,00 zł
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) Wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną)
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj dostawę co najmniej 600 l oleju silnikowego i złożą dokumenty
potwierdzają-ce, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający oceni
spełnianie warunku na podstawie dokumentów złożonych do oferty w kali spełnia nie spełnia
III.4) 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
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.zgk.swarzedz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 SWARZĘDZ Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2
62-020 SWARZĘDZ Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) 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

