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Kawęczyn: Dostawa oleju opałowego oraz węgla i miału do 
ogrzewania szkół i innych  obiektów z terenu Gminy Kawęczyn  

 

Numer ogłoszenia: 373788 – 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES : Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie, tel. 063 2885910, faks 063 2885940. 
 

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 oleju opałowego oraz 
węgla i miału do ogrzewania szkół i innych  obiektów z terenu Gminy Kawęczyn.  
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
I. Część sprzedaż i dostawa oleju opałowego do ogrzewania następujących szkół:  

a) Zespół Szkół w Kawęczynie zakup około  26.000 litrów oleju opałowego  
b) Zespół Szkół Kowale Pańskie zakup 22.000 litrów oleju opałowego  
c) Szkoła Podstawowa w Skarżynie zakup 17.000 litrów oleju opałowego 
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach zakup 20.000 litrów oleju opałowego 
 Łącznie zakup około 85.000 litrów oleju  opałowego. 
 Oferowany olej opałowy  musi posiadać parametry przewidziane dla tego rodzaju paliw wg 

Polskiej Normy PN-C-96024:2001. 
II. Część sprzedaż i dostawa węgla i miału do ogrzewania następujących  obiektów z terenu 
Gminy Kawęczyn: 

a)  Urząd Gminy w Kawęczynie ok. 25 t miału wysokokalorycznego  
b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich ok.75 t miału wysokokalorycznego  
c) Ośrodek Zdrowia w Tokarach ok. 40 t miału wysokokalorycznego 
d) OSP Milejów ok.4 ton miału wysokokalorycznego 
e)  OSP Kawęczyn ok. 4 t miału wysokokalorycznego 
f) OSP Kowale Pańskie ok. 4 t miału wysokokalorycznego  
g) OSP Skarżyn ok. 2,5 t miału wysokokalorycznego  
h) OSP Skarżyn ok.1t węgla kostki 
i) OSP Tokary ok. 2,5 t węgla kostki 
j) OSP Będziechów ok. 0,5 t węgla kostki 
k) OSP Marianów ok. 0,5 t węgla kostki 
l) OSP Żdżary ok. 0,5 t węgla kostki 
Łącznie około 159,5 tony opału w tym 5 t węgla kostki i 154,5 t miału o wartości opałowej: 
 - węgiel kostka – 30.000 kcal 
 - miał węglowy wysokokaloryczny – co najmniej 23.000 kcal 
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2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w 
ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.  

3. Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału  
potwierdzający spełnianie warunków określonych w niniejszym przetargu. 

4. Ilość w części II zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego oraz węgla należy 
traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. -/+ 20% w 
zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 
zakończenia umowy tj. 31.07.2014 r.  Taka zmiana ilości dostaw w w/w granicach nie 
stanowi istotnej zmiany umowy. 

5. Zakres zamówienia łącznie:  Olej opałowy: 85 000 litrów 
     Węgiel kamienny 5 ton 
                                                            Miał węglowy 154,5 tony 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5; 09.11.12.10-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :  

Zakończenie: 31.07.2014. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

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 ubiegający się o 
zamówienie w I Części przedłoży ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
ważną co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. W celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny 
dokument. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ 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 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; 

 
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, 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;  

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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

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;  
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III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami (Zał. nr 1i/lub 1a do SWIZ);  
- pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;  
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy(zał. nr 4 do for. ofert.). 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.kaweczyn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Kawęczynie pok. nr 11. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  25.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 
Kawęczyn Sekretariat pok. nr 1. 
 

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 
 
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 

 
ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół. 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
a) Zespół Szkół w Kawęczynie zakup około 26.000 litrów oleju opałowego  
b) Zespół Szkół Kowale Pańskie zakup 22.000 litrów oleju opałowego  
c) Szkoła Podstawowa w Skarżynie zakup 17.000 litrów oleju opałowego  
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach zakup 20.000 litrów oleju opałowego 
- Łącznie zakup około 85.000 litrów oleju opałowego. Oferowany olej opałowy musi 
posiadać parametry przewidziane dla tego rodzaju paliw wg Polskiej Normy PN-C-
96024:2001.  
- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w 
ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.  
- Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału 
potwierdzający spełnianie warunków określonych w niniejszym przetargu..  
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.  
Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.  
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Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Sprzedaż i dostawa węgla i miału do ogrzewania następujących 
obiektów z terenu Gminy Kawęczyn. 

 Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
      a) Urząd Gminy w Kawęczynie ok. 25 t miału wysokokalorycznego  

b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich ok.75 t miału wysokokalorycznego  
c) Ośrodek Zdrowia w Tokarach ok. 40 t miału wysokokalorycznego  
d) OSP Milejów ok.4 ton miału wysokokalorycznego 
e) OSP Kawęczyn ok. 4 t miału wysokokalorycznego  
f) OSP Kowale Pańskie ok. 4 t miału wysokokalorycznego  
g) OSP Skarżyn ok. 2,5 t miału wysokokalorycznego  
h) OSP Skarżyn ok.1t węgla kostki 
i) OSP Tokary ok. 2,5 t węgla kostki  
j) OSP Będziechów ok. 0,5 t węgla kostki  
k) OSP Marianów ok. 0,5 t węgla kostki  
l) OSP Żdżary ok. 0,5 t węgla kostki 

-  Łącznie około 159,5 tony opału w tym 5 t węgla kostki i 154,5 t miału o wartości opałowej: - 
węgiel kostka - 30.000 kcal - miał węglowy wysokokaloryczny - co najmniej 23.000 kcal 
- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w 
ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.  
- Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału 
potwierdzający spełnianie warunków określonych w niniejszym przetargu. Ilość w części II 
zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego oraz węgla należy traktować 
szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. -/+ 20% w zależności od 
rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy tj. 
31.07.2014 r. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.  
Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.  
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
 
 
 

                                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                         /-/ Jan Nowak 


