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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www,leonc in.nbip.p l

Leoncin: Sprzedażzbenzyny bezołowiowej 95' oleju napędowego oraz
gazu na potrzeby Gminy Leoncin w 2013 roku

Numer ogłoszenia: 480354 . 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZEN|E o ZAMOWIEN|U . dostawy

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia pub|icznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA lADRES: Uząd Gminy Leoncin ' u|. PartyzantÓw 3, 05-,l55 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.

22 7 856585, faks 22 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.|eoncin.nbip.pI

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samoządowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENTA

|l.1 ) oKREŚLENIE PRZEDM|oTU zAMoWlENlA

l|.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiaiącego: Spzedaz benzyny bezołowiowej 95, o|eju

napędowego orazgazu na potzeby Gminy Leoncin w 2013 roku'

l|.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

ll.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem niniejszego

zamÓwienia jest zakup paIiwa na stacji paIiw z|oka|izowanych w granicach administracyjnych Gminy

Leoncin d|a samochodÓw: ochotniczych Strazy Pożarnych, spzętu ochotniczych StraŻy Pożarnych,

samochodÓw osobowych, autobusu dowozącego uczniÓw w 20.13 roku będących własnoŚcią Gminy

Leoncin. ZamawiĄący szacuje, że w ciągu tnłvania umowy zakupi około 1 000 |itrow benzyny bezołowiowej

95, około 11 000 |itrÓw o|eju napędowego, gazu 2 000 litrÓw. Podane i|oŚci są szacunkowe. Zamawiający

zastzega sobie prawo do nie zakupienia pa|iw w i|oŚci niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy.

W takim wypadku V\tVkonawca nie będzie Żądał rea|izacji pozostałej i|oŚci, odszkodowania. oferowane

pa|iwa muszą spełniac wymogi okreś|one w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19

paŹdziernika 2005 roku w sprawie wymagań jakoŚciowych d|a pa|iw ciekłych (Dz. U. Nr 2,16, poz. 1825 z

pÓżn. zm.). ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy kwotę wynikĄqcąze wskazań dystrybutora na danej stacji

pomniejszoną o rabat wskazany w ofercie. Rabat jest stały w całym okresie obowiązywania umowy. Cena

pa|iwa na dzień składania ofeńy. Wykonawca zapewni moż|iwośĆ rea|izacji zakupu pa|iw we wszystkie dni
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miesiąca na zasadzie transakcji bezgotowkowych. Wykonawca wystawijednąfakturęzbiorcząza

wszystkie transakcje jakie były zrea|izowane w danym miesiącu. Do faktury zostanie dołączone

zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: a) data transakcji, b) rodzaj i i|ośc wydanego

pa|iwa, c) nr rejestracyjny pojazdu, d) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu..

||.1.4| Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

l l .1.5) Wspólny SłownikZamówień (cPV): 09.13.41.00.8, 09.12'00'00-6, 09.13.21.00-4.

!l.1.6) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.,|.7| Czy dopuszcza się ztożenie oferty wariantowej: nie.

|l.2) czAs TRWANIA zAMoWIENlA LUB TERMIN WYKoNAN|A: Zakończenie: 31 .12.2013.

SEKGJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMIGZNYM.

FINANSOVTIYM I TECHNICZNYM

ilr.l) wADruM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

llr.2) zALrczKl

Gzy przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

lll.3) WARUNK! UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPts sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

sPEŁNtANlA TYCH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obowlązek ich posladania

opis sposobu dokonywanla oceny spełnlania tego warunku

W ce|u potwierdzenia spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga

dołączenia do ofeńy: 1)oświadczenia o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu

okreś|onych w ust. 1 - załącznik nr .1 do S|\^z.

|t|.4) |NFoRMACJA o oŚWtADczEN|AcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ

WYKoNAWCY W GELU PoTWIERDZENIA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZEN!U NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

llI.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań.22

ust. 1 ustawy, oprócz ośwladczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na|eży

przedłożyó:

|||.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk|uczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właŚciwego Ęestru, jeze|i odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru, w
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ce|u wykazania braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o ań' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania ofeń, a w

stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktua|ne zaświadczenie właŚciwego nacze|nika uzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatkÓw |ub zaświadczenie, Że uzyskał pzewidziane

prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoienie na raty za|egłych płatności |ub wstzymanie w

całoŚciwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie

zamÓwienia aIbo składania ofeń

o aktua|ne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |ub Kasy

Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, ie uzyskał

przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoienie na raty za|egłych płatności Iub

wstzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofert

l|I.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedz!bę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

|ll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący , żze:

o nie otwańo jego |iloruidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

|||.7| Czy ogranicza się moż!iwość ubiegania się o zamówienie publiczne ty|ko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

tv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

|V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

tv.z) KRYTERTA OCENY OFERT

|v.2.1| Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

.v.2.2| czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
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rv.3)zMrANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJ NE

|V.4'1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.leoncin. nbip. pI

Specyf ikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Gminy Leoncin u|.

Partyzantow 3' 05-155 Leoncin, pokÓj nr 12.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin u|. Partyzantow 3, 05-155 Leoncin'  pokÓj nr 8.

|V.4.5)Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

|v.4.17| Czy przewiduje s ię unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wo|nym

Hand|u (EFTA)' które miaĘ byó przeznaczone na sf inansowanie całości lub częścizamówienia: nie

6nńlnY

sławKrorr;dł
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