Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi
Święciechowa: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 169543 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Święciechowa , ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj.
wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://swieciechowa.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres
przedmiotowej inwestycji obejmuje dostawę w roku 2016 oleju opałowego w ilości około 40
000 litrów (limit) do budynków gminnych w Święciechowie, ul. Ułańska 34, Ułańska 4,
Rynek 14 a oraz do budynku w Niechłodzie 24. Ilość zakupionego oleju może ulec zmianie w
zależności od przebiegu sezonu grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych.
Zamawiający wymaga aby oferowany olej spełniał wymogi przewidziane dla tego rodzaju
paliw, określone przez Polskie Normy oraz posiadał parametry nie gorsze niż: gęstość w
temperaturze 15oC, max. 860 (kg/m3), wartość opałowa, min. 42,6 (MJ/kg), temperatura
zapłonu, min. 56 (oC), lepkość kinematyczna w 20oC, max. 6 (mm2/s), skład frakcyjny: do
250oC destyluje, max. 65 (%(v/v)) do 350oC destyluje, min. 85 (%(v/v)), temperatura
płynięcia, max. -20 (oC), pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałością destylacyjną, max.
0,3 (%(m/m)), zawartość siarki, max. 0,1 (%(m/m)), zawartość wody, max. 200 (mg/kg),
zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 (mg/kg), pozostałość po spopieleniu, max. 0,01
(%(m/m)) barwa czerwona, zawartość znacznika, min. 6,0 (mg/L), zawartość barwnika, min.
6,3 (mg/L)..
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:
31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia
wadium
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
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ, oraz
koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującym prawem w
zakresie objętym zamówieniem
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.

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;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Potwierdzenie aktualnej ceny producenta oleju opałowego na dzień 30.11.2015r. (np.
wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego potwierdzony przez wykonawcę
a autentyczność i zgodność).
2. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca

zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum wspólnik
spółki cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8
SIWZ, b) pozostałe dokumenty Rozdział VI ust. 1 pkt 1 - 3 oraz pkt 9 SIWZ mogą być
przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum,
spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z
osobna czy tylko łącznie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty
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 - 97
2 - Termin płatności - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY - przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 5.
2. Jeżeli wykonawca będzie wykonywał umowę sam, bez udziału podwykonawców, to w
umowie zostaną usunięte zapisy o podwykonawcach.
3. Zamawiający we wzorze umowy przewidział możliwość jej zmiany i określił warunki
zmiany.

4. Zmiana warunków umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą
stron w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieje potrzeba dostosowania umowy do
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizacje
przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT i akcyzy (wzrost stawki VAT lub
akcyzy, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki
obciążają wykonawcę), 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub konieczności
wprowadzenia zmian nieistotnych , warunków umowy np. zmiana adresu lub danych
wykonawcy lub zamawiającego, zmiana osób reprezentujących wykonawcę lub
zamawiającego.
5. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianach adresowych,
w przypadku nie dochowania tego warunku Pismo Zamawiającego wysłane za
pośrednictwem poczty na wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone z
dniem odbioru tego pisma albo z dniem upływu 7 dniowego terminu do odbioru pisma
liczonego od daty powtórnego awizo.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ
można pobrać bezpłatnie z ww. strony. Natomiast za specyfikację w wersji papierowej płaci
się przelewem 50 zł na konto nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4,
pokój nr 6, piętro I.
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

