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

www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Skórzec: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w roku 2014

Numer ogłoszenia: 485098 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Skórzec , ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 

025 6312891, faks 025 6312891.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skorzec.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 

roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na potrzeby Zamawiającego i 

podległych mu jednostek organizacyjnych, na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 2. Wójt Gminy 

Skórzec jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3, będących odbiorcami przedmiotu zamówienia. 3. 

Szacowane zapotrzebowanie: a) Szkoła Podstawowa w Skórcu, ul. Siedlecka 1 - 140.000 litrów; b) 

Gimnazjum w Skórcu, ul. Siedlecka 9 - 45.000 litrów; c) Gmina Skórzec (do budynku: Trzciniec 127) - 

6.000 litrów; 4. Zakres dostawy obejmuje wykonanie: Sukcesywnych dostaw środkiem transportu 

Wykonawcy oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego grzewczego) w ilości szacunkowej 191.000 

litrów. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić 

podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku mniejszego zrealizowania dostaw przez 

Zamawiającego. 5. Przedmiot dostawy musi odpowiadać parametrom: a) wartość opałowa - min. 42,6 

MJ/kg; b) temperatura zapłonu - min. 56 °C; c) gęstość w temperaturze 15 °C - max. 860 kg/m³; d) 

lepkość kinetyczna w 20°C - max. 6,00 mm²/s; e) zawartość siarki - max. 0,1 % (m/m). 6. Dostarczany 

olej musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 5. 7. Przedmiot 
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zamówienia obejmuje dostawę, transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 8. 

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie. 9. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach 

rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma 

prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem 

seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju 

opałowego..

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, jeżeli wykaże, że 

posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone 

dokumenty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, jeżeli wykaże, że: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 

dostawę oleju opałowego (potwierdzoną, że zamówienie zostało wykonane lub jest 

wykonywane należycie) w ilości łącznej co najmniej 10.000 litrów. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu 

o złożone dokumenty.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

Zamawiający uzna za wystarczające załączenie dowodów należytego wykonania (poświadczeń) 

do tych pozycji wykazu, które potwierdzają spełnianie postawionego w postępowaniu warunku 

posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. (wzór pełnomocnictwa 

stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ) 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, (kancelaria 

- I piętro, pokój nr 18).

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
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