Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zespół Szkół w Radominie-przetargi

Radomin: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu Szkół w Radominie
Numer ogłoszenia: 495630 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Radominie , Radomin 14, 87-404 Radomin, woj. kujawskopomorskie, tel. 56 682 70 80, faks 56 682 70 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zespołu
Szkół w Radominie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są
sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusu szkolnego w ilości ok. 10 000 l na potrzeby Zespołu Szkół
w Radominie. Ilość paliwa jest wielkością szacunkową i może ona ulec zwiększeniu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zwiększenia ilości zamówienia do ilości 2 000 l . Nie zrealizowanie zwiększonej ilości dostaw w
okresie obowiązywania umowy nie zobowiązuje Zamawiającego do odbioru zwiększonej ilości dostaw i nie
stanowi podstawy dla Zamawiającego do domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2.Dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy musi odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-EN
590:A1:20120 oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia
2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221poz. 1441 z późn. zm). Olej musi
pochodzić z bieżącej produkcji bez dodatków barwiących i komponentów pochodzących z regeneracji
produktów przepracowanych. Olej napędowy powinien odpowiadać wymaganym normom stosownie do pory
roku. 3.Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT, która
musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z
uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby
pobierającej. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur każdorazowa po tankowaniu autobusu lub
wykonawca będzie wystawiał dwie faktury za każdy miesiąc tankowania. Pierwsza faktura będzie wystawiona
po 15 dniu miesiąca a kolejna po zakończeniu miesiąca. 4.Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw
płynnych, tankowanie pojazdu odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
5.Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 6.Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją
paliw zlokalizowaną w odległości do 15 km od siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną
zezwalającą na przejazd autobusów), umożliwiającą tankowanie autobusów, czynną we wszystkie dni tygodnia
w godz. od 7:00 do 16:00. Wykonawca dołączy do oferty wykaz stacji, na których/której odbywać się będzie

tankowanie. 7.Cena za 1 litr oleju napędowego będzie stała przez pierwszy miesiąc tankowania. W pozostałych
miesiącach tankowania odbywać się będą za cenę obowiązującą w danym dniu na stacji Wykonawcy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty, udostępnione są na stronie
internetowej: www.radomin.pl - BIP Radomin - Zespół Szkół w Radominie - przetargi, po uprzednim
zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także
udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Zespół Szkół w Radominie Radomin 14, 87-404
Radomin, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wytwarzanie, magazynowanie,
przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wykonawca
wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 15 km od
siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd
autobusów), umożliwiającą tankowanie autobusów, czynną we wszystkie dni tygodnia w godz.
od 7:00 do 16:00.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznaje się za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem
wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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 należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wykaz stacji w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą
na przejazd autobusów), umożliwiającą tankowanie autobusów, czynną we wszystkie dni tygodnia w godz. od
7:00 do 16:00.
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: - zmiana
wysokości wynagrodzenia wykonawcy wskutek zmiany stawki podatku Vat, - zmiana przedstawiciela, zmiany
osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia - po stronie wykonawcy, - zmiany danych
osobowych oraz rachunku bankowego, - zwiększenia ilości oleju napędowego w zamówieniu podstawowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zespół Szkół w Radominie-przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Radominie
Radomin 14, 87-404 Radomin, pow. golubsko-dobrzyński.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013
godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół w Radominie, Radomin 14,87-404 Radomin, pokój 49 - 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

Radomin, dnia 02.12.2013r.
Zatwierdziła
mgr Zenobia Orzechowska

