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Ad.es stony intemetowej, na której zamawiający udostępnia specyfikację lstotnych
waiuŃó\ł Zarnówienia:
www.czermin.biuletyn.net

Czermin: Dostawa oleju opalołvego lekkiego.
Numer ogłoŚzenia: 261583 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
oGŁoSZENIE o ZAMoWIENIU - dostawy

Zanieszczanie ogloszenia: obowiązkowe.

ogloszenie dotycry: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin, woj.
podkarpackie, tel. l'1 77 40 246, faks l7 '7'l 41 921.

L 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo: Administracja samorządo\ła.

sEKcJA II: PR-ZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.r) oKREŚLEN l E PRZEDM loTU zAMÓwIENIA

.1'1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego
lekkiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówieniajest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transpoltem do kodowni szkoły
Podstawowej w otałęży /25 000lllrów lP(azem 25 tys. litóvr'. Paliwo będzie dostarczanę
cystemami wykonawcy i naj€go kosż. cena tanspotujest wliczona w cenę oleju
opałowego. Dostawy będą realizowale na podstawie pisemnego zlecenia zapotrzebowania
przez odbiorcę w ciągu 48 godzin od momenfu zgłoszenia' Dostalczona ilość oleju
opałow€go winna byó fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedazy paliw
opalt}m na m3 w t€mpemturze Ieferencyjnej 15oc..

II.l.6) wspólny slownik Zamówień (CPV): 09.13.5l.00_5.

II.1.7) cry dopuszcza się złożenie oferĘ częściowejl nie'

u.1.8) czy dopuszcza się zloźenie oferty wariantowej! nię.

II.2) czAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN W\'KoNANIA: Zakończenie:
31.12.2014.



sEKcJA III: INFORMACJE o CHARAKTERŻE PRAWNYM, EKoNoMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zanąwiający nie ząda wniesienia wadium

TII,2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBII
DoKoNYWANIA ocENY SPEŁNIANIA TYCH wARUNKow

. III. 3.1) Uprawnienia do tTkon}-Yania określonej dzialalności lub czynności'
jeżeli przepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o warunek ; posiadanie koncesji na obrót paliwami płymymi wydana zgodnie z
ustawą z dnia 1 0.04. 1 997r. Prawo enelgetyczne

. III'3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oc€ny spelniania t€go warunku

o Zamawiający nie wyznaaza szczegółowego warunku w tym zak€sie
. III.3.3) Potencjal techniczny

opiŚ Śposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie łyznacza szazęgółowęgo warunku w tym zakresie
. uI.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonlyania oceny spelniania tego warunku

o złrr.awiający nię wr'zĄacza szczegółowego warunku w tym zal<resie
. III.3,5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o walunek :posiadają aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilne.j za szkody w1tządzone osobom trzecim w zakesie
prowadzonej działalności zwiąanej z przedmiotęm zamórłienia, na sumę
ubezpieczenia minimum l 00'000,00 zł, z rozszerzeniem o odpowiedzialnośó
c1.wilną za szkody wyrządzone przezpodłłykonawców jeż:eli wykonawca
będzie korzystał z podwykonawców

III'4) INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACII LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARczYc wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIAMA
WARUNKÓW UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz NIEPoDLEGAMA
WYKLUCZEMU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY



III.4.1) W zakresie wykazania spelniania pnez wykonawcę warunków' o których mowa
w ań. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spehianiu warunków udzi.lu w
pośtępowaniu nal€ł przedloźryć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykon1'rvania okeślonej działalności lub
cz}Tności' jęzeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadanią w
szczególrrości koncesje' zezwolenia lub licencje;

. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, żę
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiędzialności cywilnej w zakesie
prowadzonej działalności związar'ej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykaz}'\łaniu spełni€nia waxunków udziału w
postępowaniu' o których mowa w ań. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby imych podmiotów
przędkłada następującę dokumęnty dotycącę podmiotóW' zasobami których będzie
dysponował wykonawca:

. o1łaconą polisę, a w prnpadku jej braku, inny dokument potwięrdzający, żę inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cyvilnej w zakesie prowadzonej
działalności zwiąanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podŚtawi€ ań. 24 ust. 1

ustawy' należry przedlołć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z c€ntralnęj ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ręjęstru 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 upĘ.rłem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o
udzięlęnię zamówienia a]bo składania ofert;

. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, którę będą brały udział w ręalizacji
części zamówienia, przedkłada także dol_umenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, okeślonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumęnty podmiotów za$arńcalych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter'tońum Rzęazypospolitęj
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kaju' w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ący, że:

. nię otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 mięsięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

rrr.4.3.2)



. z'aświadczenie właściwego organu sądowego lub adminishacyjnego mięjsca
zamięszkania albo zamieszkania osoby, której dokumęnty dotyczą, w zakesie
okeślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 _ wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upł1.wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w
postępowadu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczącę ptzyna|eżności do tej samej gnrpy kapitałowej

. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej \ł rczumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie koŃurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do gn-py kapitałowej;

Ill.5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwIERDzAJĄcYcH, ŻE oFERowANE
DoSTAWY, USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPowIADAJĄ oKREŚLoN\']\4
WYMAGANIOM

w zakręsię potwięrdzęnia, że oferowane rcboty budowlane, dostąwy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom rla|ę4 pĘedłoż.y ć|

. zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwieldzającego' że dostalczane produkty odpoMadają określonym normom lub
specyfi kacj om techniczn1łn;

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) TR\'B UDZIELEMA ZAMÓWIENIA

Iv.l.t) Tryb udzielenia zamówietria: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCEI1IY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oc€ny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMTANA UMOWY

prŻewiduje się istotne zmiany postanowi€ń zawańej umowy w stosunku do treści oferty'
na podŚtawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określeni€ warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach:
w pr4padku działania siĘ wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówieńa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specylikacja istotnych
warunków zamówienia: www.czermin.biuletvn.net



specylikację istotnych warunków zamówienia można uryskać pod adresem! Urząd
Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój nr 16..'

IV.4.4) Termin sldadania wliosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu lub
oIett'| 72.122013 godzina 10:00, miejsce: Urąd Gminy w Czermińe 39-304 Czermin pokój
nr 14...

IV.4.5) Termin zwi?ania ofeńą: okes w dniach: 30 (od ostatecznego tqminu składania
ofert).

Iv.4.17) Czy przewiduj€ się unieważni€nie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zrvrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miał być przeznaczone
na slinanśowanie całości lub części zarnówienia: nie


