
SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na zadanie pn :
„Dostawa oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec 
Fabryczny”
1.Zamawiający

     Gmina Rejowiec Fabryczny, reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec   
     Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny,ul. Lubelska 16 ,
     tel. (082) 5664 202,fax. 5664 211,e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
     2.Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony, w rozumieniu art.39   ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.-
Prawo zamówień publicznych (Dz.U z  2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwanej 
dalej „ustawą” oraz  w sprawach nie uregulowanych ustawą, przepisy ustawy –
Kodeks cywilny.

  3.Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.
  „Dostawa oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec 
   Fabryczny”
 Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Dostawę oleju opalowego lekkiego o wymaganiach
-temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st
-lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st C nie większ  niż 6,0 mm 2/s
-zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m
-zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
-wartość opałowa nie niższa niż 42,6  MJ/kg 
-pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m

dostawy będą obejmowały ilości :
a)Zespół Szkół  Pawłowie , 22-172 Pawłów ,ul. Szkolna 4      
  NIP 563-21-46-189                                                                                      32 000 l
b)Budynek Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej ,Wólka Kańska 1D        20 000 l 
c)Budynek Szkoły Podstawowej w Kaniem  ,Kanie 31                                  12 000 l
d)Budynek Świetlicy w Kaniem, Kanie 119 f                                                   4 000l
    Płatnikiem w przypadku  obiektów wymienionych w punkcie ;b, c, d będzie Gmina 
Rejowiec Fabryczny ,22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 NIP  5632158413

4.Termin wykonania zamówienia: 
Dostawy powinny być realizowane w celu zabezpieczenia sezonu grzewczego 2012/2013 
Rozpoczęcie dostaw w miesiącu listopadzie 2012r. Średnie dostawy miesięczne ok. 11 000 l. 
Dostawy powinny być realizowane przez dostawcę aby nie występowały zakłócenia /przerwy w 
ogrzewaniu obiektów /.Zakończenie dostaw przewiduje się do 30.04.2013r

     5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    
     oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki ,  
dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli 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.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania : należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .



Wiedza i doświadczenie : należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Potencjał techniczny :  należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Osoby zdolne do wykonania zamówienia :  należy złożyć oświadczenie .
 Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego  
oświadczenia .
Sytuacja ekonomiczna i finansowa :należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego  
oświadczenia .    

   
       6.wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu 
       potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

       W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa  w art.22  
ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie .
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,  
należy złożyć oświadczenie .

7.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Dostawcy mogą się porozumiewać z zamawiającym telefonicznie nr tel 82 5664  
227.Przekazywanie oświadczeń  i dokumentów należy dokonywać w formie  
pisemnej bądź faxem (0 82 5664 211) potwierdzonym niezwłocznie na piśmie.  
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Stanisław Mędrak 82  
5664 227,kom.664410217

     8.Wymagania dotyczące wadium:
Na podstawie art. 71 ust. 2 „ustawy”, nie stosuje się przepisów o wadium.

9.Termin związania z ofertą:
Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  
składania ofert.

     10.   Opis sposobu przygotowania ofert:  
1)Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z  
oryginałem przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert w formie  
elektronicznej. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem  
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

      2)Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez   
   osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta, a w przypadku  
     składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika oferentów wspólnie    
    ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3)Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  
   upoważnionej. 
4)Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
5)Dokumenty składające się na ofertę: 

a)wypełnione formularze oferty (w załączeniu siwz),
b)dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych, określonych w siwz.  

6)Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:



a)Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub 
   opakowaniach w pok. Nr 3 (sekretariat) Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, w 
   Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 16,22-170 Rejowiec Fabryczny do dnia 
   10.10.2012 r. do godz. 10.00.
     Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis „Oferta cenowa na dostawę 
     oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec 
    Fabryczny”. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Oferenta 
    oraz napis „Oferta cenowa na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów 
    komunalnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny”.

       b)Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2012r. o godz. 10.15 w siedzibie 
         zamawiającego ( pok. Nr.8) w obecności Oferentów przy czym obecność 
        Oferentów nie jest obowiązkowa.

      12.Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową /za 1 litr/ wraz z transportem /c.netto i brutto w 
zaokrągleniu do setnych części złotego/./.Cena podana w ofercie może być przyjęta z notowań 
aktualnych cen sprzedaży hurtowych PKN Orlen na przeddzień przetargu tj. z dn.  
09.10.2011r.Dostawca deklaruje przynajmniej jedną dostawę  według podanej  ceny w dniu przetargu /wskazana jest  
obniżka ceny w przypadku jej możliwości.

Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z  
wymogami przetargowymi tj.:

- czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz, 
- czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy, 
- czy oferta zawiera dowody wiarygodności i kwalifikacji oraz uprawnienia do  

wykonywania przedmiotu zamówienia.
Komisja przeprowadzi ocenę na podstawie kryterium: 
Kryterium – cena oferty – 100% 
Do kryterium zostanie zastosowana ocena oferty na podstawie punktowej skali  
ocen od 0 do 10 pkt. 
Z dokonanej oceny zostanie obliczona indywidualna ocena każdej oferty. 

Najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów  
wyliczonych na podstawie w/w oceny.

Przyjęta metoda przyznanych punktów za cenę polegać będzie na ocenie  
każdej oferty przez każdego członka komisji przetargowej według 10 punktowej  
skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, czyli najniższa cenowo  

otrzymuje 10 pkt. w ocenie indywidualnej. Każda inna oferta otrzymuje  
proporcjonalnie  mniejszą ilość punktów wg wzoru: cena najkorzystniejszej oferty /  
cena badanej oferty x 10 pkt. 

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie  
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w  
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej  
oceny. 

       15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 



            zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
            umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 
           aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
           warunkach:

Zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia :

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu  
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez  
zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje wyłącznie odwołanie na podstawie art.  
179-183 ustawy.

    17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
          częściowych; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie  
będą rozpatrywane. 

    18.Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Zamawiający nie   przewiduje zamówień uzupełniających. 

19.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,jeżeli zamawiający dopuszcza ich  
składanie:: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      20.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  
rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będzie w walucie  
polskiej

     1)Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
     przez Zamawiającego określonych w „ustawie” zasad udzielania zamówień, 
    przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 180-183 oraz odwołania zgodnie z  
    art. 184-193 ustawy, o której mowa wyżej.
    2)W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają

  zastosowanie przepisy „ustawy” z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
 publicznych oraz Kodeksu Cywilnego  

Rejowiec Fabryczny dn 26 września 2012r.       

                                                              Zatwierdził : Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
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