
Koniecpol: Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla SP ZOZ
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Numer ogłoszenia: 295532-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia
Rejonowa w Koniecpolu , ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol, woj. śląskie, tel. 34 3551420,
faks 34 3552779.

 Adres  strony  internetowej  zamawiającego:  www.koniecpol.pl (zakładka:  instytucje  -
SPZOZMPR) 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego
dla SP ZOZ MPR w Koniecpolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem
zamówienia  są  dostawy  oleju  opałowego  zgodnie  z  prognozowaną  ilością  37  000  litrów
w terminach zgłoszonych mailem lub fasem z 2 dniowym wyprzedzeniem. Olej opałowy powinien
spełniać niżej wymienione parametry: Gęstość (kg/m3) - max. 860, Wartość opałowa (MJ/kg) -
min. 42,6, Temperatura zapłonu (st.C) - min. 56, Lepkość kinematyczna w 20 C (mm2/s) - max.
6,00, Skład frakcyjny: - do 250 C destyluje (%(V/V)) - max. 65, - do 350 C destyluje (%(V/V)) -
min.  85,  Temperatura  płynięcia  (st.C)  -  max.  -  20,  Pozost.  po  koksowaniu  z  10%  pozost.
destylacyjnej  (%(m/m))  -  max.  0,3,  Zawartość  siarki  (%(m/m))  -  max.  0,10  Zawartość  wody
(mg/kg)  -  max.  200,  Zawartość  zanieczyszczeń  stałych  (mg/kg)  -  max.  24,  Pozostałość
po spopieleniu  (%(m/m))  -  max.  0,01,  Barwa  czerwona.  Dostawy sukcesywne,  każda  w  ilości
po min. 5000 litrów, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Łączna orientacyjna ilość
zamawianego oleju opałowego wynosi ok. 37 000 litrów. Prognozowana ilość dostaw oleju może
ulec zmianie w zależności  od warunków atmosferycznych.  Zamawiający zastrzega sobie prawo
niewykorzystania  całego  zakresu  ilościowego  przedmiotu  zamówienia.  W  takim  przypadku
wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności
wykorzystania  pełnej  ilości  oleju.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia
od wykonywania niniejszej umowy w przypadku likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia  Rejonowa  w  Koniecpolu.  W  takim  przypadku
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie dostarczonego
opału. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu
konieczności nie wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2015.

http://www.koniecpol.pl/


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

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

 Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedstawionych
dokumentów oraz oświadczenia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

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 spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), 2) potwierdzenie ceny producenta
obowiązującej w dniu 15.09.2014 r. (np. wydruk ze strony internetowej producenta poświadczony
za zgodność z  oryginałem),  3) pełnomocnictwo (w przypadku wykonawców działających przez
pełnomocnika) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy.  Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kopii
potwierdzonej przez notariusza, 4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o  zamówienie  publiczne  z  art.  22  ust.  1  i  art  24  ust.  1  i  2  Prawa  zamówień  publicznych
z wykorzystaniem wzoru - załącznik 2 do SIWZ, parafowany przez wykonawcę projekt umowy
z wykorzystaniem wzoru -  załącznik 3 do SIWZ.

III.7)  Czy  ogranicza  się  możliwość  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko  dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta na takich
warunkach, jakie wynikają ze wzoru. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy.  Postanowienia
umowy mogą zostać zmienione jedynie w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności,
a w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.koniecpol.pl

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Samodzielny
Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia  Rejonowa w Koniecpolu,  ul.  Armii
Krajowej 2, 42-230 Koniecpol.

IV.4.4)  Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu lub ofert:
23.09.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska
Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol, pok. 211.

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

D Y R E K T O R

lek. med. Jadwiga Ordowska-Rejman

http://www.koniecpol.pl/

