
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  dostawy 
Dostawa paliwa na rok 2016 

Nr sprawy : GZUK.270.1.2015 
Numer ogłoszenia:  000000 – 2015 ;  data zamieszczenia: 09.12.2015r. 
 
Zamieszczenie ogłoszenia; obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) Nazwa i adres : Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w 
Świerszczowie  ,  Świerszczów 108   22-500 Hrubieszów woj. Lubelskie , tel/fax 84 6971660, 
tel. 84 6971661. 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzukswierszczow.pl. 
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inne: samorządowa jednostka budżetowa. 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa paliwa na rok 2016  
Nr sprawy: GZUK.270.1.2015  
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:   
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 30 000 litrów oleju napędowego, polegająca 
na tankowaniu pojazdów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w 
Świerszczowie, na stacji paliw Wykonawcy, położonej w odległości nie większej  niż 8 km 
od siedziby Zamawiającego.    Podana ilość zakupu oleju napędowego w okresie objętym 
przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do 
porównania ofert. W okresie zimowym tj. od połowy listopada do końca lutego jakość 
zimowa oleju napędowego ma spełniać parametr „Temperatura Blokady Zimnego Filtra” i  
musi  wynosić  co  najmniej   minus 20°C .  
Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8 
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: zakończenie 31.12.2016r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III. 1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.2) ZALICZKI: 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
      Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku 
° Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia 
(obrotu paliwami tj. olejem napędowym ) wymaga posiadania specjalnych uprawnień – 



koncesji , o której mowa w art. 32 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059). 
III.3.2 Wiedza i doświadczenie 
        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
(jak opisać na ogłoszeniu i ........................................................................ 
III.3.3) Potencjał techniczny 
         Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku 
° Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał  stację zlokalizowaną w promieniu nie 
większym niż 8 km od siedziby zamawiającego. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
° Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
° Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
III.4)INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTRACZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia 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 kreślonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje; 
· wykaz wykonanych , a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych , głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane oraz załączenie dowodów , że zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
· opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez 
wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości  oraz opisu zaplecza naukowo-
badawczego posiadanego przez wykonawcę lub który będzie pozostawało w dyspozycji 
wykonawcy; 
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, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu 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 2007roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym ,że nie należy 
do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (Załącznik nr 1) 



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  i termin płatności 
· cena – 98 
· termin płatności - 2 
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   
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku , gdy 
konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności , których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.gzukswierszczow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Gminny 
Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie  Świerszczów 108  22-500 
Hrubieszów  
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 
17.12.2015 godz. 10:00, miejsce Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w 
Świerszczowie  Świerszczów 108 ,  pokój nr 2 
IV.4.5) Termin związania ofertą : okres w dniach 20 . Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nie przyznania 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  
 


