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oGŁosZENlE o ZAMOW|EN|U. dostaury

7ami e g,cza n i e ogło=e n i a : obowiąz kowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub|icznego'

SEKGJA I: ZAMAWIAJĄGY

l. 1) NAzwA l ADRES: Urząd Gminy Leoncin , ul' Pańyzantow 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.22

7856585, taks 22 7856585.

Adres śrony i nte rnetowej za mawi aj ące go: www. |eoncin' pl

!. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samorządowa.

t !. 1 ) oKREŚLEN! E PRZEDM|oTU zAMoWtENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do szkół w gminie

Leoncin oraz do Uzędu Gminy Leoncin.

|..1.2) Rodzaj zamówie nia : dostawy'

l|.1.3) okreśenie przedmiotu oraz wie|kości lub zakresu zamówienia: o|ej opałowy lekki spełniający

wymagania określone w Po|skiej Normie PN-c-96024:2001 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4

stycznia 2007 r. (Dz.U. z2007 r', Nr4, poz. 30). Parametry techniczne: - Gęstość w temperaturze 15oC, max.

(kg/m3) 860 - Wańośó opałowa, min. (MJ/kg) 42,6 - Temperatura zapłonu, min. (oC) 56 - LepkośÓ

kinematyczna w 20oC, max. (mm2ls) 6 Skład takcyjny: - do 250oC desty|uje, max. (%(v/v)) 65. do 350oc

destyluje, min. (%(v/v)) 85 - Temperatura płynięcia, max' (oC) -20 - PozostałośÓ po koksowaniu z 10%o

pozostałościądesty|acyjną max. (%(m/m)) 0,3-7awarilośÓ siaki, max. (%(m/m))0,1 -7awarlość wody, max'

(mg/kg) 200 - 7awartośó zanieczyszczeń stałych, max. (mg/kg) 24 - Pozostałośó po spopie|eniu, max' (%

(m/m)) 0,01 . Barwa czeruona .7awartość, znacznika, min. (mg/L) 6,0 .7awarlośÓ banrunika, min. (mg/L) 6'3.

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę o|eju opałowego |ekkiego do kotłowni znajdujących się w

czterech, nizej wskazanych obiektach na terenie Gminy Leoncin w i|ości szacunkowej łącznej 145.000 | (sto

czterdzieści pięć tysięcy |itrow), co stanowi .145 m3. Punkty odbioru: Urząd Gminy Leoncin, u|. Pańyzantów 3'

05-155 Leoncin (15 m3)' 7sspclł Szkół w Leoncinie, u|' |.B. Singera 3, 05-155 Leoncin (60 m3)Zespoł Szkoł w

Głusku z siedzibąw Nowych Grocha|ach, Nowe Grocha|e 40, 05-.155 Leoncin (40 m3) Zespoł Szkoł w



Górkach, Górki 67, 05-'156 Górki Kampinoskie (30 m3)..

l l .1.4) Czy pzewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających: tak'

okreśenie przedmiotu oraz wie|kości |ub zakresu zamówień uzupełniających

7amawia1ący przewiduje udzie|enie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż.20 % wańości

zamówienia podstawowego i polegających na poMózeniu tego samego rodzĄu zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust.1 pkt' 7 Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie po|egał na poMórzeniu usług

będących przedmiotem niniejszego zamÓwienia.

Il.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13'51.00-5.

l|.1.6) czy dopuszcza śę złożenie oferty częściowej: nie.

!I.1.7) Gzy dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej: nie.

ll.2) czAs TRWAN|A zAMÓWlENIA LUB TERM!N WYKoNAN|A:7akończenie: 31 .12'2013.

SEKCJA lll: INFORMAGJE O GHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECH N ICZNYM

ilt.1) wADtuM

lnformacja na temat wadium: 7amawia1ący nie wymaga wniesienia wadium.

rt.2) 7ALtCzl<l

czy przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: tak

lll.3) WARUNK| UDZAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oP|s sPosoBU DoKoNYV\'ANIA ocENY

sPEŁNlANlA TYGH WARUNKoW

ll l. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreśonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie aktua|nej koncesji na vqykonywanie działa|ności gospodarczĄ w zakresie obrotu

pa|iwami. 7amawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złozonego dokumentu

według formuły spelnia / nie spełnia.

l!!.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi pzedłoŻyć spis wykonanych, a w pzypadku świadczeń okresowych |ub ciągłych

równiez wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich tzech |at pzed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres

prowadzenia działa|nościjest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości, pzedmiotu, dat

wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały

wykonane na|eżycie. Wykonawca powinien v,rykazać się zrealizowaniem co najmniej dwóch

zamówień po|egających na dostawie o|eju opałowego |ekkiego, w i|ości minimum 40.000 |itrów

kaida z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (np. referencje,



końcowe protokoły odbioru). 7amawiĄący dokona oceny spełniania warunku na podstawie

złożonego dokumentu według formuły spełnia / nie spełnia'

l|!.3.3) Pote ncjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać minimum jeden samochód pzystosowany do pzewozu o|eju

opałowego.W celu spełnienia powyzszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyĆ

v'rykaz sporządzony według \^/zoru stanowiącego7ałącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz winien zawieraÓ

szczegołowe informacje na temat samochodu, którym dysponuje Wykonawca.7amawiający dokona

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia / nie spełnia.

I|l.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny ęełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponowaÓ minimum 1 osobą posiadającą prawo jazdy kat. C oraz aktua|ny kurs

uprawnień podstawowych ADR. W ce|u spełnienia powyzszego warunku Wykonawca zobowiązany

jest pzedłozyć wykaz spoządzony według \^zoru stanowiącego Załącznik nr 6 do S|WZ Wykaz

winien zawierać szczegołowe informacje na temat kwa|ifikacji zawodowych i doświadczenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania osobą.

7amawiĄący dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego dokumentu według formuły

spełnia / nie spełnia.

l l l .3.5) Sytuacja ekonomiczna i f inansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ce|u wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca pzedstawi opłaconą

po|isę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdza)ący, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywi|nej w zakresie prowadzonej działa|ności gospodarczej. Po|isa |ub inny

dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny byó wazne w dniu

składania ofeń.Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złoionego dokumentu

według formuły spełnia / nie spełnia'

llt.4) lNFoRMAGJA o ośW|ADczENtAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARcłÓ

WYKoNAWCYW CELU PoTWtERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzAŁu W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. ,I USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o ęełnleniu warunków udzlału w postępowaniu, na|eży

przedłożyć:

o koncesję, zezwo|enie lub |icencję

o v,tykaz wykonanych, a W pzypadku świadczeń okresowych |ub ciągłych równiez wykonywanych,

dostaw |ub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich. tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń a|bo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeze|i okres prowadzenia działa|ności



jest krótszy . w tym okresie, z podaniem ich wartości, pzedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy |ub usługi zostały wykonane |ub

są wykonywane na|eżycie

v,rykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług |ub

robót budow|anych w ce|u rea|izacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania

tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczegó|ności

odpowiedzia|nych za świadczenie usług, kontrolę jakości |ub kierowanie robotami budow|anymi,

wraz z informacjami na temat ich kwa|ifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych d|a wykonania zamówienia, a takŻe zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

. opłaconą po|isę, a W pzypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywi|nej w zakresie prowadzonej działa|ności związane) z

pzedmiotem zamówienia

|||.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk|uczeniu na podstawie ań. 24 us{. 1 ustawy,

naIeży przedłożlyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właściwego Ęestru, jeze|i odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o arL. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofeń, a w stosunku do osób fizycznych

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

o aktua|ne zaŚwiadczenie właściwego nacze|nika uzędu skarbowego potwierdzające' Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków |ub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie |ub rozłozenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyz)i właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

uptywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie

zamówienia a|bo składania ofeń

o aktua|ne zaświadczenie właŚciwego oddziału 7akładu Ubezpieczeń Społecznych |ub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie za|ega z opłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłożenie na raty za|egłych płatności |ub wstaymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące pzed

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



zamówienia a|bo składania ofeń

o aktualną informację z KĘowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia albo składania ofeń

!ll.4.3) Dokume nty podm iotów za gra nicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

l l l .4.3.1) dokument wyśawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający' że:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

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

udzie|enie zamówienia a|bo składania ofeń

o nie za|egaz uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a|bo

że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoienie na raty zaległych

płatnoŚci |ub wstzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania ofeń

tll.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego Iub administracyjnego miejsca zamieszkania

a|bo zamieszkania osoby, ktoĘ dokumenty dotyczą w zakresie okreś|onym w arl, 24 ust. .t pkt 4-8

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia a|bo składania ofeń - a|bo

oświadczenie złożone pzed notańuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym a|bo

organem samoządu zawodowego |ub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby |ub

kĘu, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, jeie|i w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

l l l .6) INNE DOKUMENTY

tnne dokumenty niewymienione w pK l l l .4) albo w pkt l l l .5)

v,tykaz częścizamówienia, które Wykonawca zamieza powiezyÓ podwykonawcom - spoządzony zgodnie z

Wzorem pzedstawionym W 7ałączniku Nr 7 do s|Wz - jeżeli dotyczy

|l l .7) czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników s{anowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA lV: PROCEDURA

tV.1) TRYB UDzELENIA ZAMÓW|ENIA



!v.{.1) Tryb udzieIenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

|v.2.2| Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

lV.3) ZvllANA UMOWY

czy przewiduje się iśotne zmiany postanowień zawańej umowy w śosunku do treści ofeĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszcza|ne zmiany postanowień umowy oraz okreśenie warunków zmian

1.7amawiĄący pzewiduje moż|iwośÓ zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie

pzewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron Wyrazoną na piśmie pod rygorem nieważności, z

uwzg|ędnieniem ań. 144 ust. 1 Pzp, w następującym zakresie: 1.1 . zmiany terminu płatności z przyczyn

nieza|eŻnych od Zamawiającego, w tym w szczegó|ności w wyniku zadziałania okoliczności Siły Wyższej'

1,2. 7sniany w zakresie nazw zadania, danych Stron, w szczegó|ności ich adresÓw, pzedstawicieli Stron,

innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W przypadku wyniknięcia rozbiezności lub niejasności w rozumieniu pojęÓ uzytych w umowie, których nie

można usunąó w inny sposób, a zmiana będzie umoż|iwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy W

celu jednoznacznej interpretacjijej zapisów paez strony umowy, 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób

(choroba, rezygnacja |ub inne zdazenia |osowe), pzy pomocy których Wykonawca rea|izuje pzedmiot umowy

na inne spetniające warunki okreś|one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. Wystąpienia siły

wyzszej uniemoz|iwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegołowym opisem.

!v.4) | NFORMACJE ADMI N! STRACYJNE

|V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dośępna specyfikacja iśotnych warunków

zamówie nia : www'Ieoncin' nbip. p|

Specyfikację iśotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin, u|.

Pańyzantów 3, 05.155 Leoncin, pokój nr 19..

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pośępowaniu |ub ofeń: 10'12'2012

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin, u|. Pańyzantów 3, 05..l55 Leoncin, pokój nr 8..

lV.4'5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

.v.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie pośępowania o udzie|enie zamówienia, w przypadku

nieprz1znania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzie|onej przez państriva członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być pfizeznaczone na śinansowanie całości lub części zamówienia: nie

GMINA LEONCT.N
l5. rss Leoncin, ul. Partyrantovł 3.
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