
Chełm: ZP-PN-1/12 Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego 
w Chełmie

Numer ogłoszenia: 29917 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chełmie , Al. I Armii Wojska Polskiego 16,  
22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5654417, faks 82 5654417.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://chelm.sr.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd 
lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: ZP-PN-1/12  Dostawa  oleju 
opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie 
w  sezonie  grzewczym  marzec-kwiecień  2012,  w  maksymalnej  ilości  11.750  litrów 
dostarczonych  w partiach.  Maksymalna  wysokość  partii  wynosi  4  500 litrów.  2.  Umowa 
wygaśnie  przed  upływem  terminu  wymienionego  w  pkt  1  w  przypadku  wcześniejszego 
zakupu  maksymalnej  przewidywanej  ilości  oleju  lub  jeżeli  zamawiający  wydatkuje  pełną 
kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 3. Dostawa oleju opałowego lekkiego - 
minimalne  wymagania  jakościowe:  Wartość  opałowa  [k  J  /kg  ]  od  42  000  Temperatura 
płynięcia [oC ] do - 20 oC Temperatura zapłonu [oC] od 56oC Gęstość w tem.15 o C [ kg /m3 
]  do 860 Lepkość kinematyczna  w 20 o C [  mm 2/s ]  do 6 Skład frakcyjny do 250 oC 
destyluje[  % (  V/V)]  ;  do 65  do 350 o C destyluje  [% (  V/V)  ]  ;od  86  Pozostałość  po  
koksowaniu  w  10  %  pozostałości  destylowanej  [  %  (  m/m)  ]  do  0.3  Pozostałość  po 
spopieleniu [% (m/m)] do 0.01 Zawartość siarki [%(m/m)] do 0.2 Zawartość wody [Mg/kg] 
do  200  4.  Miejsce  dostaw  -  kotłownia  Sądu  w  Chełmie  ul.  Plac  Kościuszki  3.  5. 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV - 09135100-5. 6. 
Przedmiot  zamówienia  będzie  dostarczany  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  zgodnie  z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub faksem z 
osobą wskazaną przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
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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: Okres  w 
miesiącach: 2.

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

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku zostaną ocenieni 
Wykonawcy,  którzy  wykażą  się  posiadaniem  uprawnień  do  wykonywania  działalności 
gospodarczej  w zakresie  obrotu paliwami ciekłymi,  czyli  wykażą  się  posiadaniem ważnej 
koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego 
warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego 
warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego 
warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego 
warunku

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

• wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem 
dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie

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:
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• 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.6) INNE DOKUMENTY

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

Oferta  musi  zawierać:  a)  wypełniony  formularz  ofertowy  [załącznik  nr  1  do  SIWZ],  b) 
dokumenty i oświadczenia określone w § 6 SIWZ, c) wskazanie części zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom [na formularzu ofertowym], 
(Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  Zaangażowanie 
podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 
przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia 
zaniedbania  podwykonawców i  ich  pracowników w takim samym stopniu,  jakby to  były 
działania,  uchybienia  lub  zaniechania  jego  własnych  pracowników),  d)  w  przypadku 
Wykonawców  działających  przez  pełnomocnika  -  pełnomocnictwo,  e)  w  przypadku 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  dokument  stwierdzający 
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(uwaga:  w przypadku  spółki  cywilnej,  wspólników tej  spółki  uznaje się  za wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://chelm.sr.gov.pl/
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd 
Rejonowy w Chełmie, Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, pokój 53, I piętro.

IV.4.4)  Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub 
ofert: 14.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu 
(Chełm, Al. I AWP 16) w pokoju nr 11 (Chełm, Al. I AWP 16) albo przesłać pocztą (firmą 
kurierską) na adres wskazany przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 SIWZ..

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
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