Kamieńsk dn. 19.04.2010r.
Nr sprawy: ZP/340/4/2010
Znak: ZP/341/57/2010

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (044) 6817 136
ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na dostawę paliwa i akcesoriów
paliwowych wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla sprzętu
transportowego i budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami
technicznymi
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
nieograniczonym o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)z późn. zm.
Ostatnia zmiana: ustawa z dnia 02 grudnia 2009r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych
innych ustaw - Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009r. Nr 223, poz. 1778 (tzw. duŜa nowelizacja).
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.
Obowiązkowe zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń
zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
II. Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot działalności:
Zakład Państwowy powołany przez Urząd Miasta, nie posiadający osobowości prawnej,
oferujący ogólne usługi publiczne.
III. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.
IV. Rodzaj zamówienia oraz miejsce dostawy: dostawa paliwa i akcesoriów paliwowych do
miejsca siedziby zamawiającego tj.: 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 .
V. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę paliwa i akcesoriów paliwowych wraz
z transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla sprzętu transportowego i budowlanego ,
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:
- olej napędowy w ilości 80 000 l.
- benzyna bezołowiowa PB95 w ilości 500 l.
- olej Lux 10 w ilości 150 l.
- olej Hipol 15F 85W/90 w ilości 150 l.
- olej Mobil One 0W/40 Disel w ilości 30 l.
- olej Mobil One 5W/50 Benzyn w ilości 30 l.
- olej mineralny Elf 15W/40 w ilości 150 l.
- olej mineralny Mobil Super 15W/40 w ilości 20 l.
- olej mineralny Mobil klasy CJ 15W/40 w ilości 250 l.
- olej Superol CC w ilości 150 l.
- olej Superol CB 40 w ilości 150 l.
- olej silnikowy HP DO CG 4 SJ 15W/40 w ilości 20 l.
- olej hydrauliczny L-HM-68 w ilości 50 l.
- olej hydrauliczny Boxol 26 w ilości 130 l.
- olej hydrauliczny Hipol ATF II D w ilości 150 l.
- olej hydrauliczny Hydrol L-HL-46 w ilości 150 l.
- olej hydrauliczny Super CD SAE 10W w ilości 50 l.
- olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych FULMIX czerwony w ilości 20 l.
- płyn hamulcowy R-3 w ilości 30 l.
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- płyn hamulcowy Dot-3 w ilości 20 l.
- płyn hamulcowy Dot-4 w ilości 20 l.
- Tawot (smar) w ilości 300 kg.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:09.13.41.00-8
(olej napędowy), przedmioty dodatkowe:09.13.21.00-4 (benzyna bezołowiowa), 09.21.16.007 (oleje do uŜytku w układach hydraulicznych i do innych celów), 09.21.11.00-2 (oleje
silnikowe), 09.21.16.50-2 (płyny hamulcowe), 09.21.00.00-4 (preparat smarowy) .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych na produkty wyszczególnione
wyŜej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu paliwa i akcesoriów
paliwowych, jak równieŜ przesunięcia ilości jednego produktu na rzecz drugiego o tym
samym parametrze.
VI. Zamawiający nie dopuszcza:
- składnia ofert częściowych
- składania ofert wariantowych.
- moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
VII. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2011r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią
następujące warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
- jest niezgodna z ustawą.
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z późn. zm.
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
- zawiera błędy w obliczeniu ceny.
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z późn. zm.
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
O odrzuconych ofertach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy,
którzy złoŜyli ofertę.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego spełnia/niespełna.
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IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie winni dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Na ofertę wykonawca składa następujące dokumenty:
1.1) Formularz ofertowy (wzór załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ) - wypełniony i podpisany
przez wykonawcę,
1.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (wzór załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ)- wypełnione i podpisane
przez wykonawcę,
1.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ)wypełnione i podpisane przez wykonawcę,
1.4) Wzór umowy (załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) - parafowany przez wykonawcę.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące
dokumenty:
2.1) 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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu
składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w ppkt. 1.3)
niniejszego ogłoszenia.
2.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
2.3) W przypadku składania oferty od wykonawcy występującego formie spółki cywilnej
winny być złoŜone dokumenty , o których mowa w ppkt. 1.2), 1.3), 2.1), 2.2) przez kaŜdego
wykonawcę wchodzącego w skład spółki. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie jako
jedna spółka.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2.1) wykonawca składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
3.2) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt.3.1) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. 3.1).
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
4.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4.2) Oferta podmiotów występujących wspólnie winna zawierać oświadczenia i dokumenty
opisane w ppkt. 1.2), 1.3), 2.1), 2.2) dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty
składane są wspólnie.
4.3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, po wyborze oferty najkorzystniejszej
a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego winna być złoŜona umowa
regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum.
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4.4) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie kaŜdy z
wykonawców występujący w formie spółki cywilnej właściwe dokumenty, o których mowa w
ppkt. 1.2), 1.3), 2.1), 2.2) winien złoŜyć jako kaŜdy wykonawca wchodzący w skład spółki.
5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty:
5.1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z późn.
zm., z terminem waŜności do dnia wygaśnięcia umowy.
5.2) oświadczenie producenta lub instytucji reprezentującej producenta (np. hurtownia itp.)
potwierdzające równowaŜność produktu zamiennego-odpowiednika zatwierdzone czytelnym
podpisem i zajmowanym stanowiskiem lub podpisem i imienną pieczęcią wraz z
zajmowanym stanowiskiem przez osobę lub osoby uprawnione do sporządzania i
podpisywania takiego oświadczenia (w tym naleŜy równieŜ sporządzić wykaz produktów
zamiennych-odpowiedników z podaniem nazwy producenta i nazwy produktu zamiennego).
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
6.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
6.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
6.3) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6.4) Wszelkie dokumenty składające się na ofertę winny być sporządzone w języku polskim,
pismem czytelnym, a w przypadku jeŜeli będą złoŜone w języku obcym winny być
przetłumaczone na język polski.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeŜeli:
1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne
określone ustawowo i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) złoŜone dokumenty, oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione
(dotyczy równieŜ podpisów za zgodność z oryginałem),
4) oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie,
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena – 100% (ogólna wartość
brutto).
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: najniŜsza cena : badana cena x 100 pkt x
100% , gdzie 1% =1 pkt.
Sposób oceny oferty: maksymalna liczba uzyskanych punktów.
Wynik - oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
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zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów, a takŜe spełni
wymagane warunki niniejszej specyfikacji.
XI. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami moŜna uzyskać
w sposób:
1. Odpłatny:
- na pisemny wniosek zainteresowanego wykonawcy wraz z dowodem wpłaty
za udostępnienie SIWZ, dostarczony osobiście lub drogą pocztową lub faksem
do siedziby zamawiającego tj.: ZGK w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50.
Wniosek i dowód wpłaty dostarczony osobiście lub wysłany drogą pocztową winien być
w formie oryginału, jeŜeli przedstawia formę kserokopii, winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem przez upowaŜnionego do podpisu wykonawcę.
Przekazany wniosek i dowód wpłaty faksem uwaŜa się za złoŜony w terminie, jeŜeli jego
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, faksem kaŜda
ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wpłaty za SIWZ w kwocie 30,00 zł. naleŜy dokonać w kasie ZGK w Kamieńsku lub na konto
w BSZP O/Kamieńsk nr 95 89730003 0110 0905 4159 0001.
2. Nieodpłatny:
- pobranie ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiensk.com.pl
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości pisemnego porozumiewania się z wykonawcą drogą
elektroniczną.
XIII. Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2010 r. do godz. 9 00.
Oferty naleŜy składać w siedzibie ZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,
parter - pokój nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2010 r. o godz. 9 30 w siedzibie ZGK w Kamieńsku tj.
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 3.
XIV. Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym naleŜy się posługiwać przy
sporządzaniu oferty i innych dokumentów związanych z w/w zamówieniem publicznym.
XV. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
XVI. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego
systemu zakupów.
XVII. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru wykonawcy.
XVIII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XIX. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
XX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od wykonawcy.
XXI. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wysokości kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Niniejsze zamówienie nie dotyczy finansowania projektu ani programu ze środków
Unii Europejskiej.
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XXIV. PowyŜsze ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami zostały zamieszczone na stronie
internetowej zamawiającego:www.bip.kamiensk.com.pl w dniu 19.04.2010r. czyli w dniu
zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP Urzędu Zamówień Publicznych:
www.portal.uzp.gov.pl – nr ogłoszenia 110396-2010 .
XXV. BliŜsze informacje moŜna uzyskać w siedzibie ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,
lub telefonicznie (44) 6817-136 wew. 32 od pn do pt w godz. 7 00 – 15 00.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani mgr BoŜena Próchnicka.

Dyrektor
mgr inŜ. Kazimierz Maj
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