Gózd: Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz
jednostek OSP na terenie gminy Gózd

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie,
tel. 048 3202097, faks 048 3202097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby Urzędu
Gminy w Goździe oraz jednostek OSP na terenie gminy Gózd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek OSP na
terenie gminy Gózd. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny zakup paliw do samochodów
służbowych oraz sprzętu należącego do gminy Gózd oraz jednostek OSP na terenie gminy Gózd.
3. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zakup paliwa w łącznej ilości
37.000,00 litrów, w tym: -oleju napędowego ON - odpowiedniego do pory roku (letni, przejściowy,
zimowy) - 23.000,00 litrów, -benzyny bezołowiowej Pb 95 - 14.000,00 litrów. 4. Sukcesywna
dostawa paliw polegać będzie na: -bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów
służbowych Zamawiającego wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy oraz kanistrów osób
upoważnionych przez Zamawiającego, -bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która musi umożliwić
prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów
z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego
pojazdu, - miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy położone
w promieniu do 10 km od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Goździe ul. Radomska 7,
26-634 Gózd czynnej co najmniej w godzinach od 6.00 do 22.00 w każdym dniu miesiąca
(załącznik Nr 5 do SIWZ), - rozliczaniu zawartych transakcji fakturami VAT jeden raz w tygodniu
z terminami płatności nie krótszymi niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku
do zapotrzebowania określonego powyżej na olej napędowy ON na benzynę bezołowiową Pb 95.
Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70%.
Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 6. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów
użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie.
7. Dostarczane paliwa ciekłe muszą być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych Dz. U. z 2008 Nr 221, poz. 1441 z późn. zm. oraz Polskimi Normami. 8. Wykonawca musi
posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz.U.
z 2005r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie



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

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

o

lub czynności, Zamawiający uzna posiadanie ważnej koncesji wydanej przez Prezesa
Urzędu

Regulacji

Energetyki

na

obrót

paliwami

ciekłymi

objętymi

niniejszym

zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zmianami


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

o

Zamawiający uzna posiadanie co najmniej jednej stacji paliwowej w promieniu do 10 km
od siedziby Zamawiającego tj. ul. Radomska 7, 26-634 Gózd czynnej co najmniej
w godzinach od 6.00 do 22.00 w każdym dniu miesiąca
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 spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję




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 oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



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

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia

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) Czy przeprowadzona 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
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 6 do
SIWZ) 2. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 3.Warunkiem dokonania zmian
postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

4.Protokół,

powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie

konieczności wprowadzenia zmiany umowy. 5 Ostateczną decyzję w sprawie dokonania zmian
postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokół konieczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
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

