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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lutocinie , ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, woj. 
mazowieckie, tel. 023 6581001, faks (023) 658 10 02. 
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 NA 
SEZON GRZEWCZY 2013-2014. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej większej lub równej 42,60 mJ/kg oraz o 
zawartości siarki nie większej niż 0,1 procenta w ilości 17.500 litrów dla Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Swojęcinie. Dostarczany olej musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 
UWAGA! Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym i w zależności od 
warunków atmosferycznych może ulec zmianie.. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli wystąpią okoliczności, o 
których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. 
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: Rozpoczęcie: 15.10.2013. 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku


działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
na obrót paliwami ciekłymi. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę wykazu 

autocystern (min. 3 sztuki), którymi dysponuje z załączeniem świadectw legalizacji 
przepływomierzy (liczników) zainstalowanych na autocysternach - zgodnie z zał. nr 4 do 
SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Formularz ofertowy (na zał. nr 1 do SIWZ), 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 2 do SIWZ), 3. Aktualny odpis z właściwego 
rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz koncesję 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi. 4. Wykaz autocystern (min. 3 sztuki), 
którymi dysponuje wykonawca z załączeniem świadectw legalizacji przepływomierzy (liczników) 
zainstalowanych na autocysternach - zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. 5. Zaakceptowany projekt umowy 
poprzetargowej (zał. nr 6 do SIWZ) 

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 dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój 4. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój 
6 - sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 19.10.2013. 
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 

 

 


