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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju 

opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu 

Gminy Kodrąb. Olej opałowy tankowany będzie do 3 zbiorników o pojemności 1000 litrów 

każdy, zlokalizowanych w Kodrębie przy ulicy 22 Lipca 7. Szacunkowe zapotrzebowanie: 

16.000 litrów na rok. Olej musi spełniać następujące parametry:  

- gęstość w temperaturze + 20 st.C 0,88 g/ml;  

- temperatura zapłonu powyżej + 55 st.C;  

- lepkość w temperaturze +20 st.C 4-8 mm/s;  

- zawartość siarki nie większa niż 0,3 %;  

- wartość opałowa nie mniejsza niż 41,7 MJ/kg.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostaw maksymalnie o 15 % 

zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie 

zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu dostaw maksymalnie o 15 % 

ilości zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć zamawiającemu na takich 

samych warunkach jak przedmiot zamówienia.  

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 

2006r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 ze zm.) oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym 

zgodnym z § 2 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku 

w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów 

instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.  

Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez 

Zamawiającego zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail, fax, telefon), 

określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego. Jednorazowa dostawa powyżej 

1500 l. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego zamówiony olej opałowy na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail, fax, telefon).  

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 2.01.2013 r do 31.12.2013 r.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie 

świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy. 

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 wymaga zabezpieczenia oferty 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 uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

iż posiada: - aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej  

w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem (wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U z 2010r.  

Nr 220 poz. 1447 ze zm. oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 

energetyczne Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże 

wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

w tym okresie dostaw oleju opałowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 

60.000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia,  

dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 

że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 



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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego 

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 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie  

pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte 

zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 5 stanowiącym integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, pokój nr 12 (sekretariat). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 

Kodrąb, pokój nr 12 (sekretariat). 

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 

 

 


