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

Bartniczka: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły
Podstawowej w Radoszkach w sezonie gzew czym 2olst2o14

Numer ogłoszenia: 230859 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013

lz5

oGŁoSzENlE o ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego.

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

l' {) NAzwA I ADRES: Gmina Bartniczka , ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. 56 4936810, faks 56 4936832.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. bip. bartniczka. pl

l. 2) RoDzA, ZAMAWA"JĄCEGO: Administracja samorządowa.

sEKcJA l!: PMEDM|oT zAMÓWtENlA

l!.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMtoTU ZAMÓWENIA

|l'1'1) Nazwa nadana zamówieniu p?zezzamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły
Podstawowej w Radoszkach w sezonie grzewczym 201312014.

ll.{.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

ll.{.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamÓwienia
jest dostawa oleju opałowego lekkiego na potzeby Szkoły Podstawowej w Radoszkach w sezonie
gŻewczym 2013 , 2014 w szacunkowej ilości 40.000 litrÓw dostarczonych w pańiach. \Me|kość
jednorazowej dostaw oleju opałowego będzie na poziomie 70-85o/o pojemnościzbiornikÓw na olej.

PojemnoŚć zbiornikÓw wynosi 'to ooo |itrów. 2. Dostarczony olej opałowy musi byÓ o następujących
parametrach: a) GęstośĆ w temp. 'l5oC - do 860 kg/m3, b) WartośÓ opałowa - min. 42 MJ/kg, c)

Temperatura zapłonu - min. 56oC, d) ZawartośĆ siarki_ do 0,2 o/o (nlm), e) LepkośĆ kinetyczna w 20oC -

do 6 mm2ls, f) Temperatura płynięcia - do 20oC, g) ZawartoŚć wody - do 200 rng/kg. 3. \Ą|konawca
dostarczy olej specjalistycznym transpońem wyposaŹonym w legalizowany sprzęt do pomiaru

spuszczanego oleju. 4. KosŻy transportu i ubezpieczenia transportu do Szko1y Podstawowej w

Radoszkach ponosi\ń|konawca. 5. Wraz z dostawą \A|konawca zobowiązany jest do pzedłoŹenia

dokumentu potwierdzającego pochodzenie ijakośÓ dostarczonego oleju opałowego. 6. Dostawy

wykonywane będą w dniach roboczych (bez sobÓt i niedziel) w godzinach 8.00 do 14.00 w ciągu 48
godzin od otrzymania dyspozycjitelefonicznej o dostawie od upowaŻnionej przez Zamawia1ącego osoby. 7.
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Miejsce dostaw - Szkoła Podstawowa w Radoszkach, 87-32't Radoszki, gm. Bańniczka, 8. Kod według

WspÓlnego Słownika ZamÓwień Publicznych cPV - 09.'13'51.oo-5. 9. Zamawia1ący nie dopuszcza
moŹliwoŚci składania ofeń częściowych oraz wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje dokonania
wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektroniczn ej. 11 . Przedmiotem niniejszego
postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12. ZamawiĄący nie pzewiduje udzielenia zamówień

uupełniających. 13. Zamawiający nie zamieza zwoływaĆ zebrania \Ałlkonawców, o którym mowa W art'

38 ust. 3 ustawy. 14. TreŚÓ żoŻonych ofeń musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunkÓw

zamÓwienia (sl\^z) pod rygorem ich odzucenia. 15. Vllkonawca ponosi wszelkie kosŹy auiązane z
przygotowaniem i złożeniem oferty'.

ll.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 09.,t3.51.oo-5.

ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

ll.1.8) cry dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

ll'2) czAs TRWANIAZAMÓWENIA LUB TERMIN VVYKoNANlA: Zakończenie: 30.04.2014'

ilt.1) wADtuM

tnformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

lt.2lTALtca<l

lll.3) WARUNK| UDZAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
sPEŁNlANlA TYCH WARUNKÓW

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Zamawiający Lzna posiadanie koncesji na obrót paliwami płynnymi

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegÓłowych warunkÓw w tym zakresie.

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegÓłowych warunków w tym zakresie.

lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szcząÓłowych warunkÓw w tym zakresie.

FINANSOVVYM ! TECHNICZNYM
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lll.3.5) Sytuacja ekonomaczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie okreŚla szczegÓłowych warunkÓw w tym zakresie.

llI.4) |NFORMACJA o oŚWIADczENtAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJĄ DosTARcarĆ
wYKoNAWcY W CELU PoTWERDZEN|A SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANTA WYKLUCZENIU NA PODSTAWTE ART. 24 UST. { USTAVVY

ffi.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezwykonawcę warunków, o których mowa w art.22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu należy
przedłożyć:

o potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci, jezeli

pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczegÓlnoŚci koncesje, zezwolenia lub

licencje;

,ll.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. { ustaury,

należy przedłożyó:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, jeŹeliodrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o arl. 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;

lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli vt4ykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

lll.4.3.') dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

ll|.4.4) Dokumenty dotyczące przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

o 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 nalezy do grupy

kapitałowej;
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ilt.6) |NNE DOKUMENTY

tnne dokumenty nieuymienione w pkt ll!.4) albo w pkt !11.5)

'1' \A|konawca polegający na wiedzy i doŚwiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotÓw zobowiązany jest udowodniÓ Zamawiającemu, Ź będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacjizamÓwienia pzedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia lub inne dokumenty okreŚlające zakres dostępnych \Afikonawcy zasobów innego podmiotu,

sposÓb wykorzystania zasobÓw innego podmiotu pzez Ękonawcę przy wykonywaniu zamÓwienia,

charakter stosunku, jaki będzie Ęczył VĘkonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego
podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 2. oŚwiadczenie w trybie art.24 ust. 2 pkt' 5 - zgodnie zzaĘe'znik
nr 4 do sl\^Ż. 3. Zaparafowany projekt umowy zgodnie zzaĘcznikiem nr 5 do Sl\M. 4' Stosowane
pełnomocnictwa do reprezentowania V1rlkonawcy W postępowaniu lub do reprezentowania VWkonawcy W

postępowaniu izawarcia umowy - jeŚli takie upowaŹnienie nie wynika z właŚciwych dokumentÓw

Ęestrowych.

SEKGJA IV: PROCEDURA

!V.1 ) TRYB uDzELENlA ZAMÓWENIA

lV. 1 . 1 ) Tryb udzielen ia zamówienia : pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

N.2.1| Kryteria oceny ofert: najniższa cena'

rv.3) zvuANA UMOWY

przewiduje się istotne zmlany postanowień zawańej umou/y w stosunku do treści ofeĘ, na
podstawie której dokonano uryboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowleń umowy oraz określenie warunków zmian

ZamawiĄący dopuszcza możliwość zmiany ceny W trakcie trwania umowy. Może ona nastąpiĆ wyĘcznie

w pzypadku zmiany ceny producenta lub stawek podatkowych lub pojawieniu się nowych obciąŹeń

podatkowych. KaŻdorazowa zmiana ceny producenta musi byÓ udokumentowana. Do rozliczenia

obowiązuje cena w dniu dostawy.

tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTMGYJNE

M.4.{) Adres strony internetowej, na której iest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www. bip. bańniczka. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uryskaó pod adresem: Urąd Gminy

Bartniczka ul. Brodnicka 8 87-321 Bańniczka pokÓj nr 3.

M.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu lub ofeń:

12.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 887-321Bańniczka pokójnr2
(sekretariat).
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lV'4'5) Termin viliązanaa ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).
I|I'4'17| Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europeiskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości tub części zamówienia: nie
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