
Baćkowice: DOSTAWA OLEJU NAP ĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ NA

TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2015

Numer ogłoszenia: 389428 - 2014; data zamieszczenia : 27.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach , Baćkowice 100, 27-552

Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8686208, faks 15 8686208 wew. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ

NA TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z

rozładunkiem, do poszczególnych szkół na terenie Gminy Baćkowice wskazanych przez Zamawiającego oleju napędowego

grzewczego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w PN-C-96024:2011 w ilości ok. 160 tys. litrów (ostateczna

realizacja ilości oleju wg zapotrzebowania), w oznaczonych przez Zamawiającego terminach. Dostawy paliwa będą rozliczane w

temperaturze referencyjnej 15 stopni C. Pierwsza dostawa oraz kolejne będą zrealizowane wg cennika producenta z dnia w

którym dostarczony zostanie olej. Ilość litrów, oraz terminy dostaw ustalone zostaną w bezpośrednich kontaktach Dostawcy z

Zamawiającym. Jednorazowo zamawiana będzie ilość obejmująca ok. 80% posiadanej pojemności w każdej szkole, przy

uwzględnieniu aktualnych potrzeb i możliwości łączenia dostaw do kilku szkół. W ramach pierwszej dostawy zamówiona

zostanie ilość obejmująca ok. 80% pojemności zbiorników w danej szkole, przy uwzględnieniu aktualnej potrzeby. W

poszczególnych szkołach znajdują się następujące zbiorniki: PSP Piórków - 5 zbiorników po 2 tys. litrów. Rozładunek przy

zastosowaniu pompy przy autocysternie. PSP Wszachów 3 zbiorniki po 2 tys. litrów. Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy

autocysternie. ZS Baćkowice 5 zbiorników po 2 tys. litrów. Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie, lub

grawitacyjnie. Olej będzie dostarczany do w/w placówek oświatowych, w ZS Baćkowice integralną częścią obiektów jest Kryta

Pływalnia - zapotrzebowanie na olej w ciągu całego roku kalendarzowego. Podstawą do wystawienia faktury będzie

poświadczenie odbioru wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. Jako termin zapłaty przyjmuje

się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w

przypadku zaległości płatniczych odbiorcy. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub

nienależyte wykonanie umowy. Faktury VAT będą wystawiane wg wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych przy

autocysternie w ilościach przeliczonych wg PN-ISO 91-1 na ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15 stopni C zgodnie z

ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, póz 11 z póź. zmian.). Dostawy realizowane będą

w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 11.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą

obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i

spełniającym niżej podane warunki: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 w/w ustawy, 2) nie

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dokumenty potwierdzające wykonanie tego typu zamówienia od co najmniej 3 Zamawiających (

referencje )

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, co

najmniej 2 pojazdami (autocysterną lub autocysterną i przyczepą cysterną) mogącymi zapewnić dostawę

oleju napędowego grzewczego do trzech szkół (kotłowni) w ilości obejmującej 80% pojemności

wszystkich zbiorników stanowiącą jedną dostawę lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji na okres wykonywania zamówienia niezbędnych pojazdów, za

pomocą których będzie realizował przedmiot zamówienia. Dostawa możliwa tylko autocysternami o

wymiarach 9,2 m : 2,8 m : 3,4 m Przy zamówieniu wymagającym przyczepy cysterny istnieje możliwość

pozostawienia jej przy szkole w Baćkowicach, a dostawę oleju napędowego grzewczego do PSP

Piórków, oraz PSP Wszachów można zrealizować autocysterną.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania. Dokumenty potwierdzające posiadanie

ważnych badań lekarskich, szkoleń okresowych, a także specjalistyczne uprawnienia na przewóz paliw

(ADR) przez kierowców.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dokumenty potwierdzające , że wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne wystawione przez Urząd Skarbowy i ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce

przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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;

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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.backowice-gmina.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.12.2014 godzina 12:00,

miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


