
Murów: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
Numer ogłoszenia: 268216 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów , ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 
4214034, faks 0-77 4214032.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.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 lekkiego do 
placówek gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych.Ilość zamawianego 
oleju może ulec zmianie w ciągu sezonu grzewczego 2013/2014 zewzględu na warunki 
atmosferyczne. Odbiorcami będą: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 20 - 
Publiczne Przedszkole w Murowie ul. Lipowa 17 - Publiczna Biblioteka w Starych Budkowicach 
ul. Ogrodowa 3 - Świetlica Wiejska w Radomierowicach ul. Wiejska 24 Dostawy będą realizowane 
na wskazane przez Zamawiającego miejsce, sukcesywnie etapami, według potrzeb, w terminach, 
ilościach i miejscach wyznaczonych przez dyrektorów placówek lub osoby upoważnione przez 
Zamawiającego na podstawie telefonicznego zamówienia (lub faxem) złożonego z 3 - dniowym 
wyprzedzeniem. Ilość zamawianego jednorazowo oleju opałowego będzie wynosić nie mniej niż 
1000litrów i nie więcej niż 6000 litrów. Szacunkowa ilość max. 47 000litrów rzeczywistych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości oleju niż określona w przedmiocie 
zamówienia, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Dostarczany olej winien 
być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą i posiadać 
wszystkie wymagane w Polsce atesty: - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 0,860kg/m3 - 
temperatura zapłonu, nie niższa niż 56oC - lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie 
większa niż 6,00 mm2 /s - zawartość siarki nie więcej niż 0,10%/m/m - pozostałość po koksowaniu 
w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3%/m/m - pozostałość po spopieleniu nie 
większa niż 0,01%/m/m - zawartość wody nie większa niż 200mgmg/kg - zawartość stałych ciał 
obcych nie większa niż 24mg/kg - wartość opałowa nie niższa niż 42,6Mj/kg - temperatura 
płynięcia nie wyższa niż -20oC - skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V do 
350oC destyluje nie mniej niż 85%/V/V Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Dostawy winne 
odbywać się autocysternami wyposażonymi w pompy, węże z końcówką przystosowaną do wlewu 
paliwa oraz liczniki wskazujące ilość wydanego oleju opałowego. Urządzenia dystrybucyjne w 
autocysternach powinny być oplombowane oraz posiadać wszystkie wymagane i aktualne 
dopuszczenia i badania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia z obowiązkiem dochowania 
należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, Ustalenia i decyzje dotyczące 
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 
przedstawicielem Wykonawcy wraz z określeniem telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz 
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Faktury za 



dostarczony olej wystawiane będą oddzielnie na każdą placówkę tj: Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Murowie Ul. Wolności 22 46-030 Murów NIP: 991-01-72-783 Przedszkole Publiczne w 
Murowie ul. Lipowa 17 46-030 Murów NIP: 991-01-73-127 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Murowie ul. Wolności 22 46-030 Murów NIP: 991-049-42-74 Za olej dostarczony do Biblioteki w 
Starych Budkowicach fakturę należy wystawić na: Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie ul. 
Wolności 22 46-030 Murów NIP: 991-049-42-74 Za dostarczony olej do Świetlicy Wiejskiej w 
Radomierowicach faktury należy wystawić na: Urząd Gminy w Murowie Ul. Dworcowa 2 46-030 
Murów NIP: 991-049-49-72 Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną - w celu 
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy 
sprawdzić miejsca dostawy oleju, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt 
wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

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: Zakończenie: 
30.04.2014.

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 udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj: aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Ocena spełnienia warunku udziału 
w postepowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów przez 
Wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści 
dokumentów.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże 
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 
wykonuje, co najmniej 2 zadania o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej 
z zakresem niniejszego zamówienia tj. dostawa oleju opałowego w ilości min. 40 
000litrów każde w ciągu roku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę na 



zasadzie spełnia/ nie spełniaco musi wynikać jednoznacznie z treści dokumentów.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje lub 
będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 
niniejszego zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował specjalistycznymi 
wozami do przewozu oleju opałowego co najmniej jedną autocysterną - spełniającą 
warunki określone w przedmiocie zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów przez 
Wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia co musi wynikać jednoznacznie z treści 
dokumentów.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena 
spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ. na zasadzie spełnia/ nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena 
spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ. na zasadzie 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 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; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 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 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; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY



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

1. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty no. 
aktualny odpis z właściwego rejetru, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, 
pełnomocnictwo do działanoa w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba 
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 2. Pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego art. 23 ust. 2 ustawy Pzp- dot. Wykonawców wspólnie ubiegających sie o 
zamówienie.

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.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
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 1. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku 
do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: 1) zmiana umowy jest 
korzystna dla Zamawiającego , 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np.: w przypadku zmiany 
przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT, akcyzy- kwota brutto wynagrodzenia zostanie 
odpowiednio dostosowana w przypadku wprowadzenia nowego rozporządzenia regulującego jakość 
oleju opałowego. 2. Zmiana ceny producenta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania 
aneksu. 3. Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy będzie możliwe po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu strony poprzez: 1) opisanie zmiany, 2) uzasadnienie zmiany w tym 
podanie przyczyny dlaczego nie można wykonać umowy na pierwotnych warunkach, w jaki sposób 
zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy, 3) wskazanie 
kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w 
terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.murow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów - nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów 
pokój nr 10/ sekretariat/.

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


