
Serock: Zakup paliwa dla Urz ędu Miasta i Gminy w Serocku.  

Numer ogłoszenia: 17247 - 2012; data zamieszczenia:  18.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto i Gmina Serock , Rynek 21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 022 

7828805, faks 022 7827499. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.serock.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup paliwa dla Urzędu Miasta i Gminy w 

Serocku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1) Przedmiotem zamówienia jest 

zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym ( oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb95)) dla 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na terenie Polski w szacunkowej ilości nieprzekraczającej: a) olej 

napędowy - 10500 litrów w okresie trwania umowy. b) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - 5500 litrów w 

okresie trwania umowy, 2) Sukcesywny zakup paliwa tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 

oktanowej dokonywany będzie w stacjach paliw naleŜących do sieci stacji Wykonawcy, zlokalizowanych na 

terenie całego kraju. 3) Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w złotych polskich fakturą płatną 

przelewem wystawianą za kaŜde tankowanie pojazdu. Rozliczenie będzie następowało kaŜdorazowo w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w 

stosownych normach, w szczególności: a) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów 

silnikowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań b) dla benzyny bezołowiowej (Pb95) PN-EN 228 

Paliwa dla pojazdów silnikowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań, 5) Wykonawca na 

kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające 

jakość paliwa zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz. 1441). 6) W przypadku, gdy Wykonawca posiada stację 

paliw w odległości większej niŜ 15 km od miejsca siedziby Zamawiającego w miejscowości Nieporęt, 

zobowiązany jest do dostarczenia paliwa w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub bezpośrednio do 

siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.), 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 
III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.serock.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd MIasta i Gminy w 

Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock, pok. Nr 12.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.01.2012 

godzina 11:30, miejsce: Urząd MIasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock, pok. Nr 24. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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