
Ogoszenie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je±eli dotyczy): 

LLW. bi p. Ieoncjflpi 

Ogloszenie nr 345423 - 2016 z dnia 2016-11-17 r. 

Leoncin: Sukcesywne dostawy oleju opalowego na potrzeby Gminy Leoncin I jej 

jednostek organizacyjnych w latach 2017-2018 

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogloszenia: obowizkowe 

Ogfoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej 

me 

Nazwa projektu lub programu 

o zamówienie mogq ubiegaé siq wylcznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia}alnosc, 

lub dziatalnosc ich wyodrbnionych organizacyjnie jednostek, które bqdq reaIizoway zamówienie, 

obejmuje spofecznq i zawodowq integracjq osób bdcych czlonkami grup spotecznie marginalizowanych 

n ie 

NaIe2y pock minimalny procentowy wska±nik zatrudnienia osób nale2cych do jednej lob wicej kategorli, 0 których 

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy n12 30%, osób zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

I(CJA I: ZAMAWIAJPCY 

Postpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy 

ne 

Postipowanie przeprowadza pod miot, któremu zamawiajcy powierzyl/ powierzyl I przeprowadzenie 

postpowania 

me 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postpowania: 

Postpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajcych 

http://portal .uzpgov.pI/Out/Browser.aspx?id=e406f402-b564-4456-b53f-985f93c901  03&path=201 6%5c11 %5c201 6111 7%5c345423_2016htm I 	 1/12 
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nie 

JeeU tak, naley wymieni6 zamawiajcych, którzy wspólnie pr-zeprowadzajq postpowanie oraz podaá adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postpowanie jest przeprowadzane wspótnie z zamawiajcymi z innych pañstw czlonkowskich Unii 

Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postpowania wspólnie z zamawiajcymi z innych pañstw 

cztonkowskich Unit Europejskiej - majice zastosowanie krajowe prawo zamówieñ publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urzd Gminy Leoncin, krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul. Partyzantów 3, 

05155 Leoncin, woj. mazowieckie, parstwo Polska, tel. 227 856 585, e-mail , faks 227 856 585. 

Adres strony internetowej (URL): www,leoncin.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIA.JfCEGO: Administracja samorzdowa 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÔWIENIA (jezeli dotyczy): 

Podzia, obowiqzków midzy zamawiajcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postpowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postpowania z zamawiajcymi z innych paristw czlonkowskich Unil 

Europejskiej (który z zamawiajcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postpowania, czy I w jakim zakresie 

za przeprowadzenie postpowania odpowiadajq pozostali zamawiajcy, czy zamówienie bdzie udzielane przez 

kazdego z zamawiajcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu I na rzecz pozostaych 

zamawiajcych): 

1.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, p&ny i bezporedni dostp do dokumentów z postpowania mozna uzyska4 pod 

adresem (URL) 

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

nie 

www.bip. leoncin p1 
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Dostp do dokumentów z postpowania jest ograniczony - wicej informacji mozna uzyska4 pod 

ad resem 

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postpowaniu nalezy przesyla: 

Elektronicznie 

nie 

adres 

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postpowaniu w inny 

sposób: 

nie 

Wymagane jest przestanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postpowaniu w inny 

sposób: 

tak 

Inny sposób: 

w formie papierowej 

Adres: 

Urzd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzqdzi I urzdzeñ lub formatów plików, które nie s 

ogólnie dostpne 

me 

Nieograniczony, pethy, bezporedni I bezpthtny dostp do tych narzdzi mo±na uzyska pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÔWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego Sukcesywne dostawy oleju opaowego na potrzeby 

Gminy Leoncin i jej jednostek organizacyjnych w latach 2017-2018 

Numer referencyjny: KZPA.271 .PN.7.2016 

Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
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nie 

112) Rodzaj zamówienia: dostawy 

11.3) Informacja a mozliwosci skiadania ofert czsciowych 

Zamówienie podzielone jest na czci: 

Nie 

11.4) Krótki apis przedmiotu zamówienia (wieIko, zakres, rodzaj I ilok dostaw, usug lub robot budowlanych 

l ub okreIenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreIenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest 

sukcesywna dostawa (lcznie z kosztami transportu) oleju opalowego 0 parametrach, nie gorszych od wymaga( 

podariych poni2ej w iIoci 230 000 Iitrów. Uwaga: Podana wartoé ma jedynie charakter orientacyjny , a faktyczna 

ilok dostarczonego oleju opalowego zale2e6 bdzie od zapotrzebowania w okresie obowizywania umowy. W 

przypadku zaistnienia rónic w iIoci dostarczonego oleju opaowego w stosunku do okrelonej w niniejszej 

Specyfikacji iIoci Wykonawcy nie przysluguje prawo do jakichkolwiek roszcze6 z tytuu dostarczenia mniejszej ni± 

wskazana iloci oleju opalowego. Dostawa oleju opalowego do koUowni budynku Urzdu Gminy w Leoncinie oraz 

Zespofu Szkót w Leoncinie, Zespatu SzkóT w Gusku, Zespou Szk6l w Górkach zgodnie z zafczonym wykazem. 

Dostawy bqdq realizowane w czciach. Wymagania jakociowe zamawianego oleju opalowego: • Wartoi opatowa 

nie mniej ni2 42, 600 kJ/kg • Gsto w temp. 150C nie wiksza ni2 0,86 kg/dm3 • Zawartok siarki (wagowo max) 

0,10 % • Ternperatura zaplonu mm. 56°C PozostaTe parametry zgodne z Polskq Normq - PN-C-96024 Oferty dostawy 

oleju opalowego o parametrach innych n12 dopuszczone powy2ej b~dq traktowane jako nie zgodne z warunkarni 

SIWZ I zostan w konsekwencji odrzucone. PozostaTe wymagania dotyczce dostaw: • Dostawy muszq byá 

realizowane autocysternami wyposaonymi w legalizowane dystiybutory. wiadectwa Iegalizacji (potwierdzona kopia) 

musi by kadorazowo udostpniane na danie przedstawiciela Zamawiajcego odbierajcego dostaw oleju 

opalowego. • Realizacja dostaw bedzie odbywa6 siq na podstawie zamówieñ skTadanych telefonicznie przez osoby 

upowanione przez Zamawiajcego. • Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30. (w 

mnnych godzmnach I dniach - tylko pa wczeniejszym ustaleniu takiej mo2liwoci). • Do kadej dostawy nale±y zaTczy 

wiadectwo jakoci producenta oleju opalowego zawierajce co najmniej parametry okreIone wy±ej • Ptatnoci za 

dostawy bdq si odbywaTy w formie bezgotówkowej - przelew. • Maksymalny czas realizacji dostawy od zToenia 

zapotrzebowania przez Zamawiajcego - 48 godzin (dotyczy dni roboczych). 
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11.5) Gtówny kod CPV: 09135100-5 

11.6) Calkowita wartosc zamówienia (je2eIi zamawiajcy podaje informacje o wartoci zamówieriia): 

Wartok bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita maksymalna 

wartok w cafym okresie obowizywania umowy ramowej lub dynamcznego systemu zakupów) 

11.7) Czy przewiduje siq udzielenie zamówieri, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 I 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

11.8) Okres, w którym realizowane bdzie zamówienie lub okres, na który zostata zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

data zakoñczenia: 31/12/2018 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

111.1) WARUNKI UDZIAtU W POSTPOWANIU 

111.1.1) Kompetencje tub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o He 

wynika to z odrbnych przepisów 

OkreIenie warunków: W celu wykazania spethienia warunku dotyczcego posiadania uprawnieñ do wykonywania 

okreIonej dzialaInoci lub czynnoci Wykonawca skiada wraz z ofert: • kopiç koncesji na obrót paliwami ciektymi 

waznej na dzie(i skthdania oferty, 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa tub ekonomiczna 

OkreIenie warunków: Zamawiajcy nie stawia wymagar w tym zakresie. Warunek zostanie spethiony poprzez 

zto2enie owiadczenia a speFnieniu warunków udzialu 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdoinosc techniczna tub zawodowa 

OkreIenie warunków: Zamawiajcy nie stawia wymagar w tym zakresie. Warunek zostanie spetniony poprzez 
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zToenie owiadczenia o spefrìieniu warunków udziatu 

Zamawiajcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wriiosku o dopuszczenie do udzialu w 

postpowaniu imion i nazwisk osób wykonujcych czynnoci przy realizacji zamówienia wraz z informacjq 0 

kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

ne 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCk W CELU WSTPNEGO POTWIERDZENIA, 

ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEt.NIA WARUNKI UDZIALU W POSTPOWANIU ORAZ 

SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postpowaniu 

tak 

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji 

me 

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W POSTPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Owiadczenie wstçpne o braku podstaw wykluczenia z udzialu w postçpowaniu wg wzoru stanowiqcego za1cznik 

Nr 2A oraz 2B do SI\NZ - na zasadach okreIonych w sekcji 3 SIWZ 

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCk W P0STPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPEt.NIANIA WARUNKÔW UDZIAt.0 W POSTPOWANIU: 

kopia koncesji na obrót paliwami cieklym wanej na dzie6 skladania oferty, 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOK(JMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCk W P0STPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

1 .formularz ofertowy, 2. pelnomocnictwo, jeeli zlozenie jest wymagane 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV. 1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiajcy zida wniesienia wadium: 

nie 

IV.1.3) Przewiduje siq udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie 

IV.1.4) Wymaga siq ziozenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dotczenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

nie 

Dopuszcza s zo±enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doczenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga siq ziozenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza s zozenie oferty wariantowej 

nie 

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym zoeniem oferty zasadniczej: 

nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanq zaproszeni do udzia4u w postpowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców: 
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

tJmowa ramowa bdzie zawarta: 

Czy przewiduje si ograniczenie Iiczby uczestnków umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówenie obejmuje ustanowieriie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamiczriego systemu zakupów dopuszcza si ztoenie ofert w formie katalogów 

eektronicznych: 

nie 

Przewiduje siq pobranie ze zloonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzdzenia ofert w 

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogtoszeniem) nie 

Nalezy wskazac elementy, których wartosci bqdzl przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje siq ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajce z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

nie 

Naley poda, które informacje zostanq udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bdzie 

termin ich udostpnienia: 

Informacje dotyczce przebieg u aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposôb postpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedq warunki, na jakich wykonawcy 

boq mogli Iicytowa (minimalne wysokoci postpieñ): 

Informacje dotyczce wykorzystywanego sprztu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych w zakresie 

http I/portal .uzp govpl/OutJBrowser.aspx?id=e406f402-b564-4456-b53f-985193c901 03&path=201 6%5c11 %5c201 61117%5c345423_2016.html 	 8/12 
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poIczer: 

Wymagania dotyczqce rejestracji I identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o Iiczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie zoyIi nowych postpieri, zostanq zakwalifikowani do nastpnego etapu: rile 

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej: 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV. 2.2) Kryteria 

Kryteria 	 Znaczenie 

cana 	 60 

termin patnoci faktury 20 

termin realizacji dostaw 20 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

nie 

IV.3) Negocjaqe z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, które musz spelnik wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstpriych bez przeprowadzenia 

negocjacji nie 

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Nalezy poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbq etapów): 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymaqiñ zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu; 

lnformacja o wysokoci nagród dia wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwizania 

stanowce podstaw do skadania ofert, je2eli zamawiajcy przewiduje nagrody: 

Wstpny harmonogram postpowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwizar: nie 

NaIey podaé informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujce minimalne wymagania, którym muszq odpowiada6 wszystkie 

oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podIegajcych negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której bdzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostpny opis przedmiotu zamówienia w Iicytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców w Iicytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 

urzdzeñ informatycznych: 

Sposób postpowania w toku Iicytacji elektronicznej, w tym okreIenie minimalnych wysokoci postpie6: 

Informacje o liczbie etapáw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

http //por tal tizpqov pI/OutiBrowseraspx?i d= e406f402- b564-4456- b53f985f93c901 03&path=201 6%5c1 1 %5c201 6111 7%5c345423_201 6.htm 1 	 10/12 



17.11.2016 	 Ogoszenie 

Wykonawcy, którzy nie ziozyli nowych postqpieñ, zostanq zakwalifikowani do nastqpnego etapu: nie 

Termin otwarcia Iicytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknicia Iicytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostanq wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówieriia 

publicznego, albo ogálne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczce zabezpieczenia nale±ytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje siq istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostpniania informacji o charakterze poufnym (je±eIi dotyczy): 

Srodki sluice ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postpowaniu: 

Data: 25/11/2016, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu skadania wniosków, ze wzgldu na pilnq potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 

nie 

Wskaza powody: 

Jzyk lub jzyki, w jakich mogq by6 sporzdzane oferty tub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postpowaniu 

> potski 

IV.6.3) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje siq uniewaznienie postqpowania o udzi&enie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania srodków pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodIegajcych zwrotowi 
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srodków z pomocy udzieloriej przez parstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), które mia4y byc przeznaczone na sfinansowanie catoci lub aci zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje siq uniewaznienie postpowania o udzielenie zamówienia, jezeli grodki suzce 

sfinansowaniu zamówien na badania naukowe tub prace rozwojowe, które zamawiajcy zamierzal 

przeznaczyc na sfinarisowanie catosci tub czsci zamówienia, nie zostaty mu przyznane me 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

QMINA LEONeIN 
05-155 Leoncin, ul. Partyzant6w3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 7*5-66-00 
NIP: 531-16.66399 RGON: 013270471 

WOiT M1NV 

AdamM1 Kr.jj,( 
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