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Węgliniec: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Węglińcu

Numer ogłoszenia: 249085 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Węglińcu , ul. Kościuszki 2 i 5, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 75 7712032.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimwegliniec.szkolnastrona.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 do Zespołu Szkół w 

Węglińcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest: dostawa ( w tym transport + rozładunek) oleju opałowego do kotłowni w budynku 

Gimnazjum w Węglińcu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, do 55.000 litrów. Do każdej dostawy wymagane jest 

świadectwo jakości, doręczane wraz z dokumentami WZ. CPV - 23122000-8 - olej opałowy Rodzaj oleju: 

lekki olej opałowy zgodnie z polską normą PN-C 96024, spełniający co najmniej następujące 

wymagania:1/Gęstość w 15 o C, max 0,860g/ m3, 2/Wartość opałowa, min. 42,06 MJ/kg, 3/Temperatura 

zapłonu, min. 56oC, 4/Lepkość kinematyczna w 20oC max 6.00 mm2/s, 5/Skład frakcyjny :-do 250oC 

destyluje, max 65% (V/V),-do 350oC destyluje min. 85% (V/V),6/ Temperatura płynięcia , max -20 

oC,7/Pozostałość po koksowaniu z 10 %,8/ Pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m),9/ Zawartość siarki, 

max 0,2% (m/m),10/ Zawartość wody, max 200 mg/kg,11/ Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 

mg/kg,12/ Pozostałość po spopieleniu, max 0,01 (m/m) 3. Dostawa winna odbywać się samochodami 

przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego, wyposażonymi w pompę. 4. Dostawa oleju odbywać się 

będzie etapami , w terminach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego . Realizacja poszczególnych 

zamówień (etapów) winna nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego 

zapotrzebowania przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.20.00-8.



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: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

•Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 prawo energetyczne

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Posiada wiedzę i doświadczenie

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Dysponuje samochodem do przewozu oleju opałowego z pompą

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia

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;

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;

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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wegliniec.bip.pbox.pl , www.gimwegliniec.szkolnastrona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Węglińcu, 

ul. Kościuszki 2 i 5, 59-940 Węgliniec.



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 

godzina 13:00, miejsce: Gimnazjum w Węglińcu, ul. Kościuszki 5, 59-940 Węgliniec, 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


