
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Zakup paliw płynnych do pojazdów słu żbowych i urz ądzeń Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kro śnie Odrza ńskim.  
Numer ogłoszenia na portalu UZP: 488374 - 2012; 

 data zamieszczenia: 04.12.2012  
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wiejska 
23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185. 
• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zgkim-krosno.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Gminy Krosno 
Odrzańskie. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup paliw płynnych do 
pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krośnie Odrzańskim.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych  
i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim: 
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - około 2.800 litrów b) olej napędowy ON - około 
50.000 litrów. 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.10.00.00-0. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2013. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.2) ZALICZKI  
• Czy przewiduje si ę 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 okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 



warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH 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 wyko nawc ę warunków,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
•  
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko 
dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników st anowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia:  www.zgkim-krosno.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno 
Odrzańskie. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu 
lub ofert:  14.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie - Sekretariat.. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu 
(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści 
zamówienia: nie 
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Zbigniew Lubczyński 


