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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. 061 6511541, faks 061 6511541.

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 napędowego 
grzewczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu. Dostawy będą odbywały się niezależnie do jednego zbiornika 
magazynowego na paliwo zlokalizowanych w następujących miejscach: - na terenie Bazy 
Transportowej Komunikacji Miejskiej w Garbach, gmina Swarzędz, ul. Transportowa 1, dostawy z 
częstotliwością mniej więcej 1-3 razy w okresie realizacji zadania, po około 2,000 - 3,500 litrów 
każdorazowo (w temperaturze referencyjnej 15°C), Maksymalne szacowane zapotrzebowanie na 
paliwo w okresie realizacji zadania nie powinno przekroczyć 20 000,00 litrów. Każdorazowe 
zapotrzebowanie potwierdzone będzie pisemnie lub faksem przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Olej napędowy grzewczy zostanie dostarczony nie później niż do 48 godzin od daty zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy 
grzewczy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności 
odpowiadających polskiej normie. Do każdej dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia 
Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginale lub 
potwierdzonej kopii (świadectwo jakości). Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez 
Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania 
obowiązującego prawa w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, 
którym realizowane będą dostawy oleju napędowego grzewczego, winien być wyposażony w 
legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 
Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia 
wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane: - 
datę dostawy, - objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C, - objętość oleju 
napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dostarczenia paliwa. 
UWAGA: Ceny dostarczonego paliwa określone będą każdorazowo w stosunku do cen hurtowych 
koncernu naftowego ORLEN na dzień dostawy. Przedmiotowe ceny dostępne są min. na stronie 
internetowej koncernu ORLEN. Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu 
Orlen na dzień 21 lutego 2013 r. Zamówienie poniżej wartości unijnych.

http://www.zgk.swarzedz.pl/


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2.

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: Zakończenie: 
31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1800,00 zł

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

• O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na sprzedaż 
paliw ciekłych. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie 
dokumentów złożonych do oferty

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzywykonali w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem 
i zakresem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj polegającą na dostawie co 
najmniej 20.000,00 l oleju grzewczego rocznie, potwierdzone dokumentami, że 
usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku 
na podstawie dokumentów złożonych do oferty

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 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał 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.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
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy : - zmiana 
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy może ulec 
zmianie w wyniku wzrostu cen oleju napędowego o min 20 %.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.zgk.swarzedz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 SWARZĘDZ Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 
62-020 SWARZĘDZ Sekretariat..

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


