
Biskupice: Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 l 

Numer ogłoszenia: 317315 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach , Biskupice 22, 46-220 Biskupice, woj. opolskie, tel. 
77 414 68 05, faks 77 414 68 05. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Biskupicach w ilości około 40 000 l. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju 
opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach - dostawy sukcesywne 
wg. potrzeb Zamawiającego. Szacowana ilość zamówienia: 40.000 l.  
 

Lp. Oznaczenie parametru Jednostka wartość 
1. Gęstość w temperaturze do 15st. C kg/m3 maks. 860 
2. Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 
3. Temperatura zapłonu st. C min.56 
4. Lepkość kinematyczna w 20 st. C mm2/s maks. 6 
5. Temperatura płonięcia st. C maks. - 20 
6. Pozostałość po koksowaniu z 10% pozost. destylacyjnej % (m/m) maks. 0,3 
7. Zawartość siarki % (m/m) maks. 0,10 
8. Zawartość wody mg/kg maks. 200 
9. Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg maks. 24 
10. Pozostałość po spalaniu % (m/m) maks. 0,01 
11. Skład frakcyjny  

- do 250 st. C destyluje 
- do 350 st. C destyluje 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
poniŜej 65 
minimum 85 

12. Barwa - czerwona 

Jednorazowo zamawiana będzie ilość od 2000 do 5000 l. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za 
czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 



Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z 
ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) kaŜdorazowo przy zakupie oleju 
opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.  
2.2. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09135100-5 - olej opałowy.  
2.3. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. 

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 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 
będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: śe w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleŜycie co najmniej 2 (dwie) dostawy oleju 
opałowego, gdzie kaŜda z dostaw była nie mniejsze niŜ 30 000 l. Celem potwierdzenia spełniania tego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych równieŜ wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres powadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz 
dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. Zaleca się, aby 
przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców usługi, 
zawierały co najmniej: - wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 
realizował usługi, których dokumenty dotyczą, - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były 



(są) usługi, - wskazanie zakresu i wartości usług, - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i 
ewentualnego zakończenia), - wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), - opinię podmiotu, na 
rzecz którego realizowane były (są) usługi, Ŝe prace zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 
Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie dokumentów załączonych do 
oferty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 
będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 
będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 
będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, 
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Wielkości zamówienia określonego w pkt. 2 moŜe ulec zmianie, nie więcej jednak niŜ o 25 procent. Zmiana taka nie 
będzie stanowić zmiany warunków umowy. Cena spisana na dzień podpisania umowy moŜe ulec zmianie w trakcie 
okresu dostawy w granicach ceny ustalonej przez producenta np: Polski Koncern Naftowy lub Rafinerię Gdańską z 
zachowaniem stałych elementów składowych t.j. z zachowaniem formuły franco odbiorca: (cena producenta na dzień 
dostawy + stała marŜa/rabat w wysokości ...zł/l) + obowiązujące w dniu dostawy podatki. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Biskupicach, Biskupice 2, 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 
10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 2, 46-220 Byczyna, sekretariat. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu 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 

 


