
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAWĘCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawęczyn 48

1.5.2.) Miejscowość: Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 59 10

1.5.8.) Numer faksu: 63 288 5940

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-146acbec-ea18-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123183/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 09:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002881/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu gminy Kawęczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:- ePUAP
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy
udostępnianych - miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce „dla
Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” - poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) zamieszczone zostały w
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123183/01 z dnia 2021-07-22

2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



danych )(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) zamieszczone zostały w Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚ-FZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawa oleju opałowego
lekkiego do ogrzewania następujących szkół: 
a) Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie zakup około 20.000 litrów oleju opałowego 
b) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii zakup około
18.000 litrów oleju opałowego 
c) Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie zakup około 17.000 litrów
oleju opałowego
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach zakup około 20.000 litrów oleju opałowego
Łącznie zakup około 75.000 litrów oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb. Oferowany olej opałowy
musi posiadać parametry techniczne przewidziane dla tego rodzaju paliw wg Polskiej Normy
PN-C-96024 dla gatunku L-1, tj. 
a) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 860 kg/m3,
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,100 %/ (m/m),
e) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %/m/m,
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,010 % (m/m),
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
h) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg,
i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.
k) skład frakcyjny:
- do temperatury 250oC destyluje się nie więcej niż 65% (V/V),
- do temperatury 350oC destyluje się nie mniej niż 85% (V/V,)
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy własnym transportem i na własny koszt w
ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia, w terminie
do max 3 dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty zawiadomienia Wykonawcy o
zapotrzebowaniu. Autocysterna winna być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne – instalację
pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji /
certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie. Do każdej dostawy Wykonawca
obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości oleju opałowego potwierdzający spełnianie warunków
określonych w niniejszym przetargu. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia
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nazwy materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
Zamawiający wypełnił swoje obowiązki jako nabywca paliw opałowych, które wynikają z art. 89
ust. 5 pkt 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r., poz.
722 z późn. zm.).
Gmina Kawęczyn dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie (AKC-RU) i uzyskała status
„zużywającego podmiotu olejowego”. Po podpisaniu umowy zarejestrowane dane zostaną
przekazane Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert
nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże że posiada ważną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi, ważną co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną co najmniej przez
okres realizacji niniejszej umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Zawartość oferty:
a) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ.
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do
SWZ.
c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ.
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeśli
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dotyczy)
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( jeśli dotyczy)
g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy)
h) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( załącznik nr 4 do SWZ- jeśli dotyczy)
i) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, UWAGA:
wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w złożonej ofercie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
na podstawie art. 117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ). 
3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SWZ), o
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz 
a) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza
przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego albo jest wynikiem sukcesji) siedziby,
adresu, rachunku bankowego, 
b) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3.
c) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie
gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
d) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
f) zmiana finansowania zamówienia, 
g) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa.
h) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których
Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać,
3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi
unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany lub wycofania oferty”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123183/01 z dnia 2021-07-22
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