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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 
pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa takiego jak olej 
napędowy, benzyna bezołowiowa Pb 95 i 98 dla Gminy Przywidz, woj. pomorskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia dotyczy: dostawy paliwa na stacji benzynowej Wykonawcy dla taboru 
posiadanego przez Gminę Przywidz woj. pomorskie. Zamawiający przewiduje zakup u 
Wykonawcy paliwa w ilościach: olej napędowy - 19 494 litrów; benzyna bezołowiowa Pb 95 
- 700 litrów, benzyna bezołowiowa Pb 98 - 595 litrów. Zamawiający zastrzega sobie nie 
wykorzystanie podanych ilości szacunkowych. Zamawiający zastrzega sobie, by stacja 
benzynowa Wykonawcy znajdowała się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby 
Zamawiającego. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w: - 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008.221.441), - PN-EN 228:2005 (U) Paliwa do 
pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, - PN-EN 
590:2005 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody 
badań.. 

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

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



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: 
31.01.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadać: 
- koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej 
zamówieniem. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania 
wiedzy i doświadczenia. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i 
doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 
dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek 
dotyczący dysponowania przez osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

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 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania 
zmian postanowień niniejszej umowy: a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian 
organizacyjnych, b) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których 
Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub 
inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 
SIWZ, 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach 
określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  19.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.3. 

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 

 
  


