
Cisek: Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek  

w okresie od września 2016r. do 31 maja 2017r. 

Numer ogłoszenia: 148373 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 
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: Gmina Cisek , ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 

077 4871172, faks 077 4871140. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.gmina.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 

placówek Gminy Cisek w okresie od września 2016r. do 31 maja 2017r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania 

określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1, zwanego dalej olejem opałowym do placówek 

Gminy Cisek: Gminne Przedszkole w Cisku, Cisek ul. Harcerska 9 w ilości nie więcej niż - 

15.000 litrów, PSP w Łanach, Łany ul. Główna 98a w ilości nie więcej niż - 20.000 litrów, 

PSP w Roszowickim Lesie, Roszowicki Las ul. Szkolna 12 w ilości nie więcej niż - 15.000 

litrów, Publiczne Gimnazjum w Cisku /w tym hala sportowa/, Cisek ul. Planetorza 21 w ilości 

nie więcej niż - 45.000 litrów, Budynek Urzędu Gminy Cisek, Cisek ul. Planetorza 52 w ilości 

nie więcej niż - 20.000 litrów, Budynek Ośrodka Zdrowia w Cisku, Cisek ul. Harcerska 2 w 

ilości nie więcej niż - 15.000 litrów, Budynek Wielofunkcyjny w Łanach, Łany ul. Główna 

96b w ilości nie więcej niż - 15.000 litrów, Budynek komunalny, Kobylice ul. Raciborska 27 

w ilości nie więcej niż - 5.500 litrów, łącznie w ilości nie więcej niż 150.500 litrów. Olej 

opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów oraz 

rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. W sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 

w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz. U. z 2014r. poz.1547) oraz 



odpowiednio normy PN-C-96024:2011. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia w/w normę.. 

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: Okres w 

miesiącach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu. 

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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną 

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej do 

31.05.2017r. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej powyższy warunek 

powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. Zamawiający oceni, czy 

wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia 

albo 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 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedkłada na podstawie 

art.26 ust.2b. ustawy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot udostępniający swoje 

zasoby, składa wykonawcy w oryginale oświadczenie o udostępnieniu tychże zasobów, a 

także podaje w nim informację czy będzie brał udział, czy też nie w realizacji części 

zamówienia oraz w jakiej formie i w jakim czasie zasoby te zostaną wykonawcy 

udostępnione. Wykonawca powyższe oświadczenie zobowiązany jest załączyć do składanej 

oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

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 - 95 

 2 - Termin płatności - 5 

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 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być 

zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na 

następujących warunkach w zakresie: 1)Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może 

ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny 

oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim 

przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu 

dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu 21.07.2016r. opublikowaną na jego stronie 

internetowej. 2)Cena jednego litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w 

przypadku gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 3)Zmiany 

wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki 

procentowej VAT uwzględnionej w ofercie. 4)Zmiany podwykonawcy, wprowadzeniu 

podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub 

rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.5)Zmiany nazwy, 

adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno -prawnej, przekształceniem lub 

połączeniem z inną firmą. 6)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których 

uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści 

wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację 

umowy. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w 

umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z 

dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 

Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w 

szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać 

zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: bip.cisek.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 23.. 

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

ofert: 01.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 

Cisek, Sekretariat pok. nr 18.. 

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 

 


