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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu 

Gminy w Brzeźniu w 2012 roku 

Numer ogłoszenia: 437708 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

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 lekkiego do 

budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu w 2012 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2012 roku oleju 

opałowego lekkiego przeznaczonego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu w ilości 22 

000 litrów. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-

96024: 2001, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji  

i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30)  

i posiadać minimalne parametry: - temp. zapłonu - nie niższa niż 56° C, - gęstość w temperaturze 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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15 ° C - nie większa niż 860 kg/m3, - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42, 6 MJ/kg, - zawartość 

wody - nie większa niż 200 mg/kg, - pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01 %(m/m), - 

zawartość siarki - nie większa niż 0,10 %(m/m), - lepkość kinematyczna w temp. 20° C - nie 

większa niż 6,00 mm2/s, - temperatura płynięcia max (-20° C ).  

2) Przewidywana ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 22 000 litrów  

i odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. Sumaryczna 

wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych w sezonie grzewczym, nie więcej jednak niż o 20 % ilości początkowej.  

3) Miejsce dostawy oleju opałowego: - budynek Urzędu Gminy w Brzeźniu  

4) Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu 

producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia.  

5) Przy każdorazowej dostawie, zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej 

pojemności co oznacza, że rzeczywista ilość zatankowanego oleju opałowego może być większa 

lub mniejsza od złożonego zamówienia częściowego o około 10 - 15 %.  

6) Podczas każdej dostawy - Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa 

legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 

zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  

7) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego - Zamawiający zastrzega 

sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego  

i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.  

8) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie do  

2 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem. Dostawa realizowana będzie w godzinach 

od 7.30 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z pracownikiem 

Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

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. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 O zamówienie mogą ubiegać się dostawcy posiadający aktualną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 dostawy oleju 

opałowego, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. W przypadku, kiedy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy spełnianie w/w warunku należy wykazać w tym okresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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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  

 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  
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 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  

 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 
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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.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 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi:  

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: - niemożliwość niezwłocznego 

zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym 

odwołaniem;  

b) przedłużenie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: - zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi  

c) Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek 

niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach: - zmiany ceny oleju opałowego u producenta, - 

zmiany przepisów. Pozostałe składniki ceny są niezmienne.  

d) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; - 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie 

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z siwz; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy;  
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e) nastąpi zmiana ceny oleju opałowego u producenta;  

f) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.  

g) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych 

danych identyfikacyjnych.  

h) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty.  

i) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym 

charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.  

j) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu dostawy. 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy  

w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio. 

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

04.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio  

I piętro - sekretariat - pok. nr 17. 

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 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 

 


