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Warszawa: Sukcesywne dostawy oleju nap ędowego grzewczego 

Ekoterm Plus lub równowa żnego dla potrzeb S ądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolsk a 15A 

Numer ogłoszenia: 1152 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 

03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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 zamawiaj ącego:  Sukcesywne dostawy oleju napędowego 

grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie, ul. Terespolska 15A. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są 

sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem na koszt wykonawcy oleju napędowego 

grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w łącznej ilości 150m3 , dla potrzeb Sądu Rejonowego dla 

Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wg PN-C-96024:2011 dla L-1 w temperaturze referencyjnej 15°C, 

o parametrach technicznych określonych w Rozdziale III ust. 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostawy będą 

realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami i złożonym zamówieniem 

zamawiającego.Dostawy będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty określonej w złożonym 

wykonawcy zamówieniu, w godz. 8.15-16.00 lub w innych uzgodnionych z zamawiającym. Za dni robocze 

przyjmuje się dni pracy zamawiającego.Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego 



oleju, dowód dostawy - WZ wydanej ilości oleju, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne ( z 

numerem i datą wystawienia ) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, zawierające 

parametry techniczne dostarczanego oleju, zgodne z PN-C-96024:2011 Lekki L-1.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.51.00-5. 

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:  Okres w miesiącach: 11. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2.Wadium wynosi: 10.000,00 

złotych ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 3.Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. 

do dnia 16 stycznia 2012 roku, do godz. 11:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 

na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Citibank Handlowy 

nr konta: 91 1030 1508 0000 0008 0350 2005 z adnotacją: Wadium do przetargu - sygnatura 

postępowania: ZP-Pd/G/1/12. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, 

przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym 

zamawiającego. 6.Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie 

zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, 

ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 747. 7.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu 

musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną 

możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość 

ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. 8.W 

przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub 



w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 

275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, 

zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące 

zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w 

przetargu nieograniczonym na Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub 

równoważnego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 

15A ( sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/1/12 ). 9.Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze 

względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do 

niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej 

procedury zamówienia. 10.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca. 

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  

Zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada aktualną 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na 

zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia 

albo nie spełnia warunek. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia 

albo nie spełnia warunek. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia 

albo nie spełnia warunek. 



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca przedłoży dokument 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł ( słownie: sto tysięcy 

złotych ). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na zasadzie: wykonawca spełnia 

albo nie spełnia warunek. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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  



III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi 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 tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sąd Rejonowy dla 

Warszawy Pragi - Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A 03 - 813 Warszawa Oddział Gospodarczy, 

pokój 747. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.01.2012 

godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział 

Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747. 

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 pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 


