Tarczyn, dnia 21 września 2010 r.
PI.IV.341 – 18/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Nazwa i adres: Gmina Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, tel. 022 715-79-00, fax 022 727-81-91
2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa
1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa 5 000 m3 benzyny bezołowiowej (Pb 95) oraz 60 000 dm3 oleju napędowego (ON) dla
pojazdów, należących do Gminy Tarczyn, Straży Miejskiej w Tarczynie oraz jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu Gminy Tarczyn, realizowana z wykorzystaniem kart paliwowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.
1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09 13 21 00-4, 09 13 41 00-8
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 01.12.2010 r. do 30.11.2011 r. lub do
wcześniejszego wyczerpania łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

1) Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.
2) Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia – nie
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca ma posiadać uprawnienia do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw.
3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
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:
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:
 koncesję, zezwolenie, licencję
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, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada:
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 ofert
4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 –
albo oświadczenie złożone 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, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia.
5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom – nie dotyczy
6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5): jak w pkt. 4.1 siwz
7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert:
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%
2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna – nie
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: zgodnie z pkt. 14 siwz.
4) Informacje administracyjne
4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
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Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 14 lub zostanie przesłana pocztą na
pisemny wniosek
4.2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu – nie dotyczy
4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody – nie dotyczy
4.4) Termin składania ofert: 1 października 2010 r. do godz. 10:00
Miejsce: Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 2 (Punkt Obsługi
Interesantów)
4.5) Termin związania ofertą: 30 dni
4.6) Wymagania dot. licytacji elektronicznej – nie dotyczy
4.7) 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
4.8) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy
4.9) Informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 września
2010r.
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