Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Cewice: Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy
Cewice.
Numer ogłoszenia: 80153 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i
maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego,
spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm)
na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje dostawę: a)Oleju napędowego (ON diesel) w ilości 60 000 l b)Benzyny
bezołowiowej (PB-95) w ilości 7 000,00 l 2)Zamawiający wymaga, aby stacja benzynowa, na której
dokonywane będą zakupy paliwa znajdowała się w odległości nie większej niż 10 km od granic
administracyjnych Gminy Cewice 3)Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił możliwość
całodobowego zakupu paliwa na stacji benzynowej. 4)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
dostarczonego paliwa, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia i wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie. 5)Ustalenia i decyzje
dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy. 6)W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określona w punkcie 1,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, pod warunkiem, iż ilość ta nie będzie większa niż 20%
ilości każdego z rodzaju paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia. 7)Zamawiający w dniu
podpisania umowy dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do tankowania w
ramach przedmiotowego zamówienia. Wykaz ten będzie uaktualniany w ramach potrzeb
Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. 8)Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w
okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu
pomniejszone o upust podany w ofercie. Upust podany w formularzu ofertowym będzie niezmienny
przez cały okres obowiązywania umowy. 9)W związku z powyższym realizacja umowy będzie trwała
co do zasady do dnia 31-07-2018 roku z zastrzeżeniem, iż nie dłużej niż do momentu wykorzystania
ilości paliwa określonego w przedmiocie zamówienia lub do wykorzystania kwoty określonej w
umowie za realizację zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
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:
31.07.2018.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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 wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, jako iż działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia wymaga posiadania koncesji, o której mowa w art. 32 ust 1
pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r, poz.
1059 ze zm) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. olejem
napędowym i benzyną bezołowiową. Ocena spełniania warunku na podstawie
dokumentów złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie w okresie realizacji
zamówienia co najmniej 1 stacją paliw czynną całodobowo i zlokalizowaną w
odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych Gminy Cewice. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych wraz z ofertą
na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - 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;
 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowobadawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji
wykonawcy;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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)
Każda oferta musi zawierać: 1.formularz oferty 2.oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 3.oświadczenie
z art. 24 ust. 1 ustawy 4.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 5.stosowne
pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
dokumentów dołączonych do oferty; 6.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego; 7.opis stacji paliw będące w dyspozycji Wykonawcy zamówienia 8.wykaz części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 9.zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający
żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców,
zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust
1 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania,
do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W stosunku do Wykonawców
zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku polskim lub z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga,
aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca może polegać 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument
potwierdzający ten fakt. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
wymaga złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: a.Zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu b.Sposobów wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia c.Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
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podmiotem d.Zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w
swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, określonych powyżej dla niniejszego postępowania
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, określonych powyżej dla
niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
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 - 5
 2 - Upust - 95
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
Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem
formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). 2.Zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa
w przypadku opisanym poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie
zmian, tj.: 1)Zmiany dotyczące podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia 2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jedynie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT. 3.Zmiana dokonywana jest poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie
pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania
zmiany. 4.Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie
uwzględniający warunki zmiany umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE, POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.06.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE,
POKÓJ NR 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
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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
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