Bojszowy: Dostawę oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³
Numer ogłoszenia: 22265 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Świerczyńcu , ul. Sierpowa 38, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 0-32 2189586, faks 0-32 3289267.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gsp-swierczyniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju napędowego do celów opałowych
w ilości ok. 60,0 m³.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa oleju napędowego do celów opałowych do kotłowni Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 w ilości ok. 60,0 m³ (w tym:
gwarantowana ilość zakupu wynosi 40,0 m³; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 32,0 m³). 2. Dostawa
oleju napędowego do celów opałowych obejmuje koszty zakupu, transportu i wyładunku. 3. Dostawy będą
realizowane w częściach - jednorazowo nie mniej niż 10,0 m³. 4. Wymagania jakościowe zamawianego oleju
napędowego do celów opałowych: a) wartość opałowa nie mniej niż 42.600 kJ/kg; b) gęstość w temp. 15ºC nie
większa niż 0,86 kg/dm³; c) zawartość siarki (wagowo max) 0,10 %; d) temperatura zapłonu min. 56ºC.
Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą - PN-C-96024: 2011. 5. Dostawy muszą być realizowane
autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwa legalizacji (potwierdzona kopia) musi
być każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę oleju
napędowego do celów opałowych. 6. Objętość dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych będzie
mierzona w temperaturze referencyjnej 15o C według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy
autocysternie. 7. Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną
i/lub faksem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 8. Maksymalny czas realizacji dostawy od
złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego - 48 godzin (dotyczy dni roboczych). 9. Przyjmowanie dostaw
w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych godzinach i dniach - tylko po wcześniejszym ustaleniu
takiej możliwości z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacja zamówienia). 10. Do każdej dostawy
należy załączyć świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju napędowego do celów opałowych lub
jednostkę upoważnioną do wykonywania badań, zawierające co najmniej parametry określone w ppkt. 3.4.
SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców 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
o Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. c SIWZ, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust . 1 pkt. 1-4 ustawy PZP - wzór przedmiotowego
oświadczenia pn.: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Warunków będzie oceniany przez
Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą oświadczenia
i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzającej ich spełnianie.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę związaną z przedmiotem
zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia uznaje się wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na dostawie oleju
napędowego do celów opałowych na kwotę co najmniej 15.000,00 PLN brutto każda, wraz
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
i rzetelnie. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu
wymienionego w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a SIWZ. Warunków będzie oceniany przez
Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą oświadczenia
i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzającej ich spełnianie.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. c SIWZ, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust . 1 pkt. 1-4 ustawy PZP - wzór przedmiotowego
oświadczenia pn.: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Warunków będzie oceniany przez
Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą oświadczenia
i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzającej ich spełnianie.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. c SIWZ, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust . 1 pkt. 1-4 ustawy PZP - wzór przedmiotowego
oświadczenia pn.: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Warunków będzie oceniany przez
Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą oświadczenia
i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do oferty potwierdzającej ich spełnianie.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocenę
spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.
6 ppkt. 6.1. lit. b SIWZ. Warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty dołączone przez
Wykonawcę do oferty potwierdzającej ich spełnianie.

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:
 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;
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy Wykonawcy). 2. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu.
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 - 95
 2 - Termin płatności faktury - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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 dla stron postanowienia zawarto we wzorach umów stanowiących załączniki nr 5 do SIWZ. 2. Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144
ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gsp-swierczyniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, 43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016
godzina 12:00, miejsce: Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Świerczyńcu, 43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38 - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy..
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

