Swarzędz: Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i LPG) na potrzeby gminy
Swarzędz
Numer ogłoszenia: 528956 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061)
65 12 000, faks (061) 65 12 211.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 paliwa (benzyny bezołowiowej,
oleju napędowego i LPG) na potrzeby gminy Swarzędz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej progów
unijnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych (olej napędowy ON, benzyna
bezołowiowa 95 oraz paliwo LPG) do pojazdów i urządzeń zasilanych paliwem - będących własnością
Gminy Swarzędz, a używanych przez Straż Miejską , Ochotnicze Straże Pożarne oraz Urząd Miasta i
Gminy. 2. Urządzenia służące do tankowania pojazdów winny posiadać wszystkie wymagane prawem
dokumenty, zapewnić bezpieczne i zgodne z dokumentacją techniczną tankowanie oraz przeszkolony w
tym celu personel. 3. Zamówienie dotyczy paliw następujących pojazdów i urządzeń: samochód Urzędu
Miasta i Gminy Swarzędz Fiat Panda PZ 94411 - PB 95 samochody Straży Miejskiej w Swarzędzu: Dacia
Logan PZ 2981A--RB 95 + LPG, Peugeot Partner PZ 9568K - ON paliwo do agregatu prądotwórczego
Straż Miejska - zbiornik w agregacie samochody Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy : GBA
MAN PZ 9333J - ON, GCBA Jelcz PZ 18879-ON, GBA Star PZ 18882-ON, GCBA Jelcz PZOIOAJ-ON
Fiat Ducato PZ 2405A- ON. paliwo do sprzętu silnikowego OSP Swarzędz i OSP Kobylnica - kanistry 4)
Paliwo winno spełniać wymagania określone w odnośnych przepisach prawa, oraz w okresie zimowym
zapewniać sprawny rozruch i poruszanie się pojazdów. 5) Szacunkowa ilość zamawianego paliwa będzie
oscylowała wokół następujących ilości: olej napędowy - 9 370l, benzyna bezołowiowa 95 - 1 900l, gaz
LPG - 2970l. 6) Całodobowa możliwość tankowania paliw także w dni wolne od pracy, niedziele i święta
7) Możliwość tankowania pojazdów i urządzeń na terenie miasta lub gminy Swarzędz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie 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, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na sprzedaż paliw
ciekłych. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie dokumentów
złożonych do oferty, w skali 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,
należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi
Interesanta - Kancelaria Urzędu..
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

