
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
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Kleszczów: ZAKUP PALIWA ZK/PN/2/2014 
Numer ogłoszenia: 352206 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 
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.zk.bip.kleszczow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP PALIWA 
ZK/PN/2/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego 
do pojazdów mechanicznych i urządzeń spalinowych Zamawiającego. 2.Przedmiotem 
zamówienia są następujące rodzaje i szacunkowe ilości paliw:- benzyna bezołowiowa PB 95 
w ilości ok. 16.000 l (szesnaście tysięcy litrów),- olej napędowy ON w ilości ok. 170.000 l 
(sto siedemdziesiąt tysięcy litrów) 3.Podana ilość paliwa jest wartością 
szacunkową/prognozowaną, która w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w 
zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od 
niego, zakupu lub wymiany samochodów itp.). 4.Dostawa paliwa następować będzie 
sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Dostawa polegać będzie na tankowaniu 
pojazdów i urządzeń Zamawiającego w miejscu do tego przystosowanym i umożliwiającym 
dojazd samochodów ciężarowych i autobusów, położonej w odległości nie większej niż 5 km 
od siedziby Zamawiającego. Dostawca umożliwi tankowanie, każdego dnia roku, o dowolnej 
porze. 5.Zamawiający określa maksymalny dobowy odbiór paliwa w zakresie:- benzyny 
bezołowiowej PB 95 na poziomie 500 litrów. - oleju napędowego na poziomie 3.000 litrów. 
6.Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z 
wyszczególnieniem transakcji (data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa, wartość 
zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru 

http://www.zk.bip.kleszczow.pl/


rejestracyjnego samochodu). Zamawiający do wzoru umowy dołączy pisemny wykaz 
pojazdów mechanicznych oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania upoważnień, a w 
przypadku zmian będzie je uaktualniał. 7.Rozliczenia za faktycznie dokonany przez 
Zamawiającego zakup paliwa, dokonywane będą z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym 
(od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca). Za datę sprzedaży uznaje 
się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 8.Benzyna bezołowiowa PB 95 i olej 
napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz.U.2013.1058 ze zm.) oraz obowiązującymi normami PN-EN 228 i PN-EN 590.. 

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): 09.13.41.00-5, 09.13.21.00-4. 

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 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualnie 
obowiązującą koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z Ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 ze zm.) 

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

· III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

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 

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową oraz postanowienia w 
sprawie zamówienia publicznego na zakup paliwa, określone zostały w projekcie umowy. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 06.11.2014 godzina 11:00, miejsce: 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 

 
 


