
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

letnisko.superszkolna.pl i letnisko.biposwiata.pl 

 

Pobiedziska: Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 30 000 

litrów dla Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 

w Pobiedziskach Letnisku 

Numer ogłoszenia: 319802 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku , ul. Gajowa 

22, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8153-445, faks 0-61 8177-882. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: letnisko.superszkolna.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 lekkiego oleju opałowego w 

ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w Pobiedziskach 

Letnisku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. 

Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w Pobiedziskach Letnisku zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem zamawiającego, potwierdzanym każdorazowo osobnym zamówieniem. 

Zamawiający przewiduje na podstawie zakupów dokonanych w roku 2015, że olej opałowy będzie 



dostarczony do siedziby Zamawiającego około 3 razy. Jednorazowa dostawa wynosić będzie: 10 

000 litrów.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

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: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga 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 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że 

posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami określonymi 

w ustawie z dnia 4 czerwca 1997 r. Prawo Energetyczne 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie 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.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) 

formularz ofertowy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin dostawy jednorazowej - 2 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 



Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w 

następujących przypadkach: a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz z odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; b) zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego; c) gdy zmianie 

ulegnie cena hurtowa netto oleju opałowego w dniu dostawy - Wykonawca dokona obniżki lub 

podwyżki ceny netto za 1 000 litrów oleju opałowego wg następującej zasady: - różnica między 

ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy z cennika producenta (cennik wraz 

z adresem strony internetowej, na której cennik jest dostępny podany w ofercie przez Wykonawcę) 

zawierającego cenę hurtową netto oferowanego oleju opałowego, u którego zaopatruje się 

wykonawca i od którego będzie dostarczany lekki olej opałowy, a ceną hurtową netto producenta 

oleju opałowego w dniu 01.12.2015 r. podaną w ofercie Wykonawcy; - wartość zmiany ceny netto 

za 1 000 litrów oleju opałowego, o której mowa powyżej nie może być wyższa niż różnica między 

ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy, a ceną hurtową netto producenta 

oleju opałowego w dniu 01.12.2015 r. (na podstawie cennika znajdującego się na stronie 

internetowej producenta oleju opałowego podanego w ofercie); d) gdy zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury 

przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: letnisko.superszkolna.pl i letnisko.biposwiata.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Zespole Szkół 

im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010, ul. Gajowa 22, w sekretariacie. 

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

07.12.2015 godzina 13:45, miejsce: w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja, Pobiedziska 62-010, 

ul. Gajowa 22, w sekretariacie. 

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 

 

 


