OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia
POWYŻEJ 14 000 EURO oraz PONIŻEJ kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)

p.n.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowych
administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Numer sprawy u Zamawiającego: Przetarg Nr 18/2011,
Data zamieszczenia ogłoszenia na portalu UZP: 29/04/2011, nr ogłoszenia w BZP: 126313 - 2011
Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe, ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Dunajce, Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, woj.
Małopolskie, tel. (+48) 18-26-135-40, fax. (+48) 18-26-135-30.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OPIS
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni
olejowych administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w
sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny
Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.
Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy Czarny Dunajec.
W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1000 litrów (w temperaturze referencyjnej 15oC)
Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta
oferowanego oleju opałowego z dnia 05.05.2011 r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana).
Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia:

Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg.

Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³.

Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s.

Zawartość siarki max 0,1 % (m/m).

Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m).

Zawartość wody max 200 mg/kg.

Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.

Temperatura płynięcia max -20ºC

Temperatura zapłonu min 56ºC

Barwa czerwona
Szczegółowa lista obiektów do których ma być dostarczany olej opałowy podana została w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych załączniku nr 6) w przypadku oddania do
użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.
Wszystkie obiekty zaopatrywane w olej opałowy znajdują się na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym.
Zamawiający informuje, iż w poprzednim sezonie grzewczym 2010/2011 zakupiono łącznie około 260 000 litrów oleju opałowego.
Według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami, pojemności zbiorników na olej opałowy w tych placówkach wynoszą
tyle, ile maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). Zamawiający przewiduje
rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
Według ogólnych danych od osób Zarządzających poszczególnymi placówkami, ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o
wymiarach 9,2m / 2,8m / 3,4m i 14,6m / 2,8m / 3,6m (długość / szerokość / wysokość). Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać
telefonicznie od osób bezpośrednio związanych z dostawami oleju opałowego w poszczególnych placówkach (lista osób wraz danymi
kontaktowymi znajduje się w załączniku nr 6 do siwz).
W trakcie realizacji zamówienia, cena za opał będzie podlegała waloryzacji zgodnie z zapisami w zał. nr 5 i nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do
tego upoważnioną przez Zamawiającego.
II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II. 1.5) Wspólnotowy Słownik Zamówień (CPV):
przedmiot główny: 09.13.51.00-5 - Olej opałowy
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: Termin rozpoczęcia dostaw: od 01/09/2011
Termin zakończenia dostaw: do 30/04/2012

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacje na temat wadium: nie jest wymagane
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III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU 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 spełnienia tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
- aktualną koncesje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem czyli obrót paliwami ciekłymi udzieloną na
podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
III. 3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego
zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia
III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYCZ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 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:
- koncesję, zezwolenie lub licencje
- 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
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia o zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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 ubezpieczenie zdrowotne lub 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 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.
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. 6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia
umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- podpisany/zatwierdzony wzór/projekt umowy

2

-

pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika (tylko w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego – np. konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego od producenta, świadczące o spełnieniu wymaganych przez Zamawiającego
parametrów lub informacji na temat parametrów oferowanego oleju opałowego (ewentualnie innego dokumentu określającego
parametry oferowanego opału).

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) Wykorzystana 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: TAK
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
c) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
d) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
e) Zmiany stawki podatku VAT.
f) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
IV. 4) INFORMACJE ADMMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest bezpłatnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnydunajec.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, (I piętro) - pokój nr 26. Dokumenty odpłatne
IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16/05/2011 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, sekretariat (II piętro) - pokój nr 40
Termin otwarcia ofert: 16/05/2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala Narad (II p.)
IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (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 podlegających 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
Wójt Gminy Czarny Dunajec
Józef Babicz

zatwierdzam dnia: 29/04/2011 r.

Termin ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: od 29/04/2011 do 16/05/2011

Znak sprawy: RB.271.18
Podpis osoby sporządzającej: ............................................
Rozdzielnik:
1 x Tablica ogłoszeń UG Cz. Dunajec
1 x a/a
Biuletyn Zamówień Publicznych - www.uzp.gov.pl
Strona internetowa Gminy Czarny Dunajec - www.czarny-dunajec.pl
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