
Rzekuń: Dostawa oleju napędowego w ilości - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) litrów na 
okres jednego roku.
Numer ogłoszenia: 353766 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Gminy , ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń, woj. 
mazowieckie, tel. 29 761058, 7617394, faks 29 7617394.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl (w zakładce Zakład 
Obsługi Gminy)

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 w 
ilości - 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) litrów na okres jednego roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy 
w Rzekuniu. Przewidywane zapotrzebowanie na rok 2016 wyniesie 45 000 litrów. Dostawy 
będą realizowane na podstawie zamówienia do zbiornika paliwa o pojemności 5 000 l, 
znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć olej napędowy własnym transportem (samochodami ze świadectwem legalizacji 
dystrybutora - do wglądu przy każdej dostawie) i na własny koszt w terminie do 3 dni od 
otrzymania zamówienia. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe, określone w PN. 
Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie na swój koszt zapewnić specjalną 
plastikową butelkę z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną o poj. 1 000 ml, w 
której przechowywana będzie próbka dostarczonego paliwa. Pobranie próbki paliwa i 
oplombowanie butelki nastąpi w obecności pracownika Zakładu Obsługi Gminy. Próba 
pozostawiona zostanie w siedzibie Zamawiającego do czasu kolejnej dostawy. W przetargu 
zostanie wybrany Wykonawca, który w formularzu ofertowym przedstawi najkorzystniejszą 
cenowo łączną cenę ofertową dla 45 000 litrów ON. Szczegółowy sposób realizacji 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia - ogólne warunki umowy. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia 
w czasie trwania umowy może ulec nieznacznemu zmniejszeniu w zależności od bieżących 
potrzeb ZOG, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. Wartość 
dostawy jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 09.13.41.00-8 - Olej napędowy. Wymagania 
stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest 
należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3) określenie przez Wykonawcę 
telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i 
terminowego wykonania zamówienia; 4) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 



szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

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: Okres w 
miesiącach: 12.

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 powinien posiadać odpowiednią koncesję, zezwolenie lub 
licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem publicznym. Ocena spełniania tego warunku 
odbędzie się, na podstawie załączonego dokumentu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ocena 
spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie załączonego oświadczenia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. 
Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie załączonego 
oświadczenia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na 



podstawie załączonego oświadczenia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie 
załączonego oświadczenia.

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.4.3) 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.4.4) 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Termin dostawy - 5 

IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

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

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa 
następujące warunki takich zmian: 1) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia. W 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - 
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano. 2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady 
przygotowania projektu budowlanego. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania 
Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rzekun.pl /w Zakładce Zakład obsługi Gminy/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B 07-411 Rzekuń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 05.01.2016 godzina 14:00, miejsce: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B 07-411 
Rzekuń..

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




