
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.zkkleszczow.pl, www.zk.bip.kleszczow.pl 

 

Kleszczów: ZAKUP PALIWA DLA POJAZDÓW ZK KLESZCZÓW SP. Z O.O. 
Numer ogłoszenia: 448852 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o. , ul. Główna 41, 97-
410 Kleszczów, woj. łódzkie, tel. 44 7313223, faks 44 7313113. 

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkleszczow.pl, 
www.zk.bip.kleszczow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP PALIWA DLA 
POJAZDÓW ZK KLESZCZÓW SP. Z O.O.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego 
(zwanej w dalszej części Specyfikacji paliwem) wraz z tankowaniem pojazdów 
Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zakup paliwa (umożliwić tankowanie) w co 
najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby 
Zamawiającego. Odległość liczona jest według możliwego najkrótszego dojazdu po drogach 
publicznych. 2.Przedmiotem zamówienia są następujące rodzaje i szacunkowe ilości paliw: - 
etylina bezołowiowa E-95 - ok. 15.000 l (piętnaście tysięcy litrów), - olej napędowy ON - ok. 
150.000 l (sto pięćdziesiąt tysięcy litrów) 3.Podana ilość zakupionego paliwa jest wartością 
szacunkową, która w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od 
aktualnych potrzeb Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od niego, zakupu 
nowych, wymiany samochodów itp.). UWAGA: Do obowiązku Wykonawcy należy 
kontrolowanie stanu pobranego paliwa. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego 
90% ilości podanego w ust. 3.2 paliwa, Wykonawca ma obowiązek poinformować o fakcie 
Zamawiającego.. 



II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
· Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art, 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp - do 5 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na rozszerzeniu 
dostawy poszczególnego paliwa (w przypadku przekroczenia ilość paliwa 
dostarczonego). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 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 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

· III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie 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 
spełnienie 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 
spełnienie 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 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; 

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby 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.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 - 60 
· 2 - Wysokość udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 lit benzyny bezołowiowej - 3 
· 3 - Wysokość udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 lit oleju napędowego - 37 

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.Wszystkie istotne dla stron postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem 
obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2.Wykonawca akceptuje 
treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej 
SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy 
ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcą 
postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności ofert. 3.Zmiana Umowy po 
jej zawarciu jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty 
złożonej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 4.Zmiany postanowień zawartej 
Umowy po jej zawarciu w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest 
dopuszczalne jeżeli realizowane zamówienie w zakresie lub na warunkach określonych 
Umową nie leży w interesie publicznym; 5.Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych 
postanowień w treści zawartej umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 
6.Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zkkleszczow.pl, www.zk.bip.kleszczow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 
Zamawiającego, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 15.11.2013 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, ul. Główna 41, 97-
410 Kleszczów. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

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 

 
 


