
Pabianice: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY

PABIANICE

Numer ogłoszenia: 329155 - 2008; data zamieszczenia: 24.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042

2139660.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pabianice.gmina.pl

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 DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY

PABIANICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę oleju

opałowego w ilości około 72.000 litrów z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących szkół

na terenie Gminy Pabianice : Gimnazjum w Piątkowisku ok.26.000 litrów, Szkoła Podstawowa w Bychlewie ok.23.000 litrów,

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach ok.23.000 litrów. Przedmiot zamówienia obejmuje takŜe transport i rozładunek paliwa.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Gęstość w temp. 15° C, Kg/m, nie większa niŜ 0,860 2)

Wartość opałowa, MJ/kg, nie mniejsza niŜ 42,60 3) Temperatura zapłonu, ° C, nie niŜsza niŜ 58,00 4) Lepkość kinetyczna w temp.

20° C mm2/s, nie większa niŜ 6,00 5) Skład frakcyjny: - do temp. 250 ° C destyluje, % (v/v), nie więcej niŜ 65 - do temp. 350 ° C

destyluje, % (v/v), nie mniej niŜ 85 6) Temperatura płynięcia, ° C, nie wyŜsza niŜ -20 7) Pozostałość po koksowaniu w 10%

pozostałości destylacyjnej, % (m/m), nie większa niŜ 0,3 8) Zawartość siarki, % (m/m), nie większa niŜ 0,20 9) Zawartość wody,

mg/kg, nie większa niŜ 200 10) Zawartość stałych ciał obcych, m/kg, nie większa niŜ 24 11) Pozostałości po spaleniu,% (m/m), nie

większa niŜ 0,01.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM



III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O

udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone

w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3)

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia . 2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.2) wymagane jest posiadanie

niezbędnej wiedzy i doświadczenia odpowiadających rodzajowi przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku

nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w punkcie VI.5).

3. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.3) ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie

przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia o którym mowa w punkcie VI.1) i VI.4). 4. W zakresie warunków

wskazanych w punkcie 1.1) i 1.4) ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych

przez wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w punkcie VI.3) i VI.2) 5. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie)

spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1pkt.1)-4) niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum Ŝaden z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŜe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 i 2 ustawy. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na

zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca

zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca

obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał.2 do specyfikacji, 2) oświadczenie o nie wykluczeniu z

postępowania określone w art.24 ustawy - zał. nr 3 do specyfikacji, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzających odpowiednio, Ŝe

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, 5 ) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz

załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie,- zał. nr 4 do specyfikacji, 6) W

przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty

wymienione w pkt1 ) i 2) niniejszego rozdziału SIWZ składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty wskazane w

pkt. niniejszego rozdziału SIWZ mogą zostać złoŜone przez jednego z Wykonawców albo wspólnie. Oświadczenie, o



którym mowa w pkt 3),4),5) niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców. 7) Wykonawcy

mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z

przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87,

poz. 605 z późn. zmianami). 8) W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie powyŜsze dokumenty winny być

przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby

upowaŜnione do reprezentacji, wynikające z dokumentów rejestrowych)..

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pabianice.gmina.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21

95-200 Pabianice, pokój nr 2..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2008 godzina 14:00,

miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 95-200 Pabianice, sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


