W dniu 18.12.2012r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym
znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na rok 2013”. Termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 10.00, miejsce:
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój 202 sekretariat I piętro.

Ostróda, 18 grudnia 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
IGK.271.13.2012
dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym
znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na rok 2013
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113,
poz. 759. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się:
Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na roki 2013”, została wybrana oferta
nr 2 złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo, za cenę ofertową brutto 3,59 zł za
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 litr oleju.
Oferta złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo była jedyna oferta złożoną w
postępowaniu, uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ostróda: Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się:
Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na rok 2013
Numer ogłoszenia: 259617 - 2012;
data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
•
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl
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 opałowego do budynku w
Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż
Pożarna na rok 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole
Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na rok 2013 W ofercie należy podać
cenę jednostkową za 1 litr (w temperaturze referencyjnej 15oC) 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 Ilość zamówionego oleju
będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym. Zamawiający informuje, iż w roku

2012 zakupiono łącznie około 24 000 litrów oleju . Zamawiający przewiduje rozładunek oleju
opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
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 nie żąda wniesienia wadium
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
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty: -aktualną koncesje na
prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem czyli obrót paliwami ciekłymi udzieloną na
podstawie ustawy zdnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059) 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 ww warunki Wykonawca spełnia
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte wi oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do
oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte wi oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do
oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte wi oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do
oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności zgodnie z przedmiotem niniejszego
zamówienia, przy czym kwotatego 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 wi oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww

warunki Wykonawca spełnia.
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
•
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
oświadczenie w 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 i 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
•
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.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
•
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.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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2.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. 3. Podpisany/zatwierdzony wzór/projekt umowy 4.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. 5.
Świadectwo jakości oferowanego oleju 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) 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
cena za przedmiot umowy będzie ulegała waloryzacji w sposób opisany w załączniku nr 5 -wzór
umowy do siwz
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul.
Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój 304 II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój 202
sekreatriat I piętro.
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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
data publikacji: 07.12.2012, ostatnia aktualizacja: 18.12.2012, odsłon: 736

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:
http://bip.gminaostroda.pl/w-dniu-18122012r-dodano-informacje-dot-rozstrzygniecia-procedury-przet
argowej-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-zadanie-pod-nazwa:-dostawa-olej-opalowego-do-budynku-w-pietrzwaldzie-w-ktorym-z

