
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Katowice: ZP-2380-377-81/2015 Zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla jednostek
terenowych Policji garnizonu śląskiego na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Numer ogłoszenia: 169811 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.  1)  NAZWA I  ADRES: Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  ,  ul.  J.  Lompy  19,  40-038  Katowice,
woj. śląskie, tel. 032 200 20 50, faks 032 200 20 60.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-377-81/2015 Zakup i dostawa oleju opałowego,
grzewczego dla jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia: 1.  Przedmiotem zamówienia  jest  zakup
i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla jednostek terenowych Policji garnizonu śląskiego na okres 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016 r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy  (w  przypadku  zawarcia  umowy  po  01.01.2016 r.)  do  dnia
31.12.2016 r. 2. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego, grzewczego dla jednostek terenowych Policji
Garnizonu  Śląskiego  w podziale  na  11  n/w zadań,  zgodnie  z  załącznikiem nr  3  do  SIWZ -  szczegółowy wykaz
jednostek terenowych: Zadanie nr 1 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KMP Bielsko-Biała, IV KP,
ul. Komorowicka  235;  Zadanie  nr  2  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KMP Chorzów,  I  KP,
ul. S. Batorego  19;  Zadanie  nr  3  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KMP  Chorzów,  II  KP,
ul. Moniuszki  11;  Zadanie nr  4  -  zakup i  dostawa oleju  opałowego,  grzewczego dla  KPP Kłobuck,  KP Krzepice,
ul. Mickiewicza  34;  Zadanie  nr  5  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KMP  Mysłowice,
ul. Starokościelna  2;  Zadanie  nr  6  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KMP Sosnowiec,  II  KP,
ul. Żeromskiego 1; Zadanie nr 7 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KPP Wodzisław Śl., KP Pszów,
ul. Paderewskiego  33;  Zadanie  nr  8  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KPP  Zawiercie,
KP Szczekociny,  ul.  Parkowa  4;  Zadanie  nr  9  -  zakup i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KPP Żywiec,
KP Jeleśnia,  ul.  Kazimierza  79;  Zadanie nr  10 -  zakup i  dostawa oleju opałowego,  grzewczego dla KPP Żywiec,
KP Rajcza, ul. Górska 3; Zadanie nr 11 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KPP Żywiec, KP Milówka,
ul. Kazimierza  120.  3.  Olej  opałowy będący  przedmiotem zamówienia  musi  spełniać  wymagania  określone  przez
Polską  Normę  PN-C-96024,  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  04.01.2007 r.  w  sprawie  wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane
ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 3.1.wartość opałowa - min.
42,6  MJ/kg;  3.2.  gęstość  w  temp.  15OC-  max.  860  kg/m3;  3.3.  temperatura  zapłonu  -  min.  56OC,  3.4.  lepkość
kinematyczna w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 3.5. skład frakcyjny: 3.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 3.5.2.
do 325OC destyluje - min. 85% (v/v) 3.6. temperatura płynięcia - max. - 20OC. 3.7. pozostałość po koksowaniu z 10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m) 3.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 3.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 3.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 3.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
3.12. barwa czerwona. 4. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach zadań  określa  załącznik  nr  3  do SIWZ.
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5. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 6. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  7.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 8. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  9.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 10. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

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
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
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, a w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: posiadają koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami i energią zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 672 z późn. zm.) na obrót  olejem opałowym bez ograniczeń.
2. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1 mogą
spełniać wspólnie. 2.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który
zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  ust.  2b,  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.  2.2  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków  będzie  polegał  na  zasobach  innych  podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania
zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
w szczególności przedstawiając w tym celu: 2.2.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia  oraz  dokumenty
dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.2.2 jeżeli podmiot udostępniający swoje
zasoby będzie brał  udział  przy realizacji  zamówienia oprócz dokumentów wyszczególnionych w ppkt 2.2.1 składa
również dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust  1 ustawy Prawo zamówień
publicznych a określone w Rozdz. IV A pkt 2 SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu  na  podstawie  załączonych  do  oferty  dokumentów  i  oświadczeń  w  formie  spełnia,  nie  spełnia.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art.  24 ust.  2 pkt 4
ustawy Pzp
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, a w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem
i wartością, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy lub kilku dostaw w ramach jednej
umowy, 1.1 w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 - polegającej  na dostawie oleju opałowego grzewczego
o wartości co najmniej 5.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej
5.000,00  zł  netto.  1.2.  w  przypadku  składania  oferty na  zadanie  nr  2  -  polegającej  na  dostawie  oleju  opałowego
grzewczego o wartości co najmniej 18.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co
najmniej  18.000,00  zł  netto.  1.3  w  przypadku  składania  oferty  na  zadanie  nr  3  -  polegającej  na  dostawie  oleju
opałowego grzewczego o wartości co najmniej 20.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej umowy o wartości
łącznej, co najmniej 20.000,00 zł netto. 1.4 w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 - polegającej na dostawie
oleju opałowego grzewczego o wartości  co najmniej  7.000,00 zł  netto  lub kilku dostaw w ramach jednej  umowy
o wartości łącznej, co najmniej 7.000,00 zł netto. 1.5 w przypadku składania oferty na zadanie nr 5 - polegającej na
dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 40.000,00 zł netto lub kilku dostaw w ramach jednej
umowy o  wartości  łącznej,  co  najmniej  40.000,00  zł  netto.  1.6  w przypadku  składania  oferty  na  zadanie  nr  6  -
polegającej  na dostawie  oleju opałowego grzewczego o wartości  co najmniej  30.000,00 zł  netto  lub kilku dostaw
w ramach jednej umowy o wartości  łącznej,  co najmniej  30.000,00 zł  netto.  1.7 w przypadku składania oferty na
zadanie nr 7 - polegającej na dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 10.000,00 zł netto lub kilku
dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 10.000,00 zł netto. 1.8 w przypadku składania oferty na
zadanie nr 8 - polegającej na dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 10.000,00 zł netto lub kilku
dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 10.000,00 zł netto. 1.9 w przypadku składania oferty na
zadanie nr 9 - polegającej na dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 5.000,00 zł netto lub kilku
dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 5.000,00 zł netto. 1.10 w przypadku składania oferty na
zadanie nr 10 - polegającej na dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 6.000,00 zł netto lub kilku
dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 6.000,00 zł netto. 1.11 w przypadku składania oferty na
zadanie nr 11 - polegającej na dostawie oleju opałowego grzewczego o wartości co najmniej 7.000,00 zł netto lub kilku
dostaw w ramach jednej umowy o wartości łącznej, co najmniej 7.000,00 zł netto. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na
więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden dowód potwierdzający należyte wykonanie dostaw w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, o ile suma wartości żądanych przez Zamawiającego dostaw potwierdzających
wykonanie dostaw oleju opałowego na zadania, na które Wykonawca składa ofertę, nie przekroczy wartości wskazanej
na  dowodzie  przedstawionym przez  Wykonawcę.  2.  Na potwierdzenie  spełniania  ww warunku Zamawiający żąda
dołączenia do oferty wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu oraz z załączeniem
dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
należycie.  3.  Dowodem,  że  dostawy zostały wykonane w sposób należyty są:  a)  poświadczenie,  b)  w przypadku
zamówienia na dostawy - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). 4. W przypadku gdy Zamawiający, jest
podmiotem  na  rzecz,  którego  dostawy  wskazane  w  wykazie  zostały  wykonane,  Wykonawca  nie  ma  obowiązku
przedkładania dowodów wskazanych w lit.  a) i  b). 5. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie
(np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1 mogą spełniać wspólnie. 5.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień
publicznych Wykonawca może polegać  na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że  za  nieudostępnienie  zasobów nie  ponosi  winy.  5.2  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków będzie
polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych,
zobowiązany  jest  udowodnić,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w  stopniu
niezbędnym  dla  należytego  wykonania  zamówienia  oraz,  że  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami
gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu:  5.2.1  pisemne
zobowiązanie  tych  podmiotów do oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,  5.2.2 jeżeli  podmiot  udostępniający swoje zasoby będzie brał  udział  przy realizacji  zamówienia oprócz
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dokumentów wyszczególnionych w ppkt 5.2.1 składa również dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a określone w Rozdz. IV A pkt 2 SIWZ. 6. Zamawiający
dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  załączonych  do  oferty  dokumentów
i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
-  określenie  dostaw  lub  usług,  których  dotyczy obowiązek  wskazania  przez  wykonawcę  w wykazie  lub  złożenia
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz  wykonanych dostaw,  w okresie  ostatnich trzech  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  wraz  z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat  wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane, wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane 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  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli
odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  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;
-  aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  ustawy,
wystawioną nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 10 i  11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-  wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  na  zasoby innych
podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty dotyczące  tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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:
- 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;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed  upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

4/12



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań
zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1. Oświadczenie Wykonawcy (złożone na formularzu
ofertowym  -  załącznik  nr  1  do  SIWZ),  o  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  nakładem  własnym/z  udziałem
podwykonawców  ze  wskazaniem  jaka  część  zamówienia  zostanie  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.
W przypadku  nie  złożenia  oświadczenia  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienie  bez  udziału
podwykonawców. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany olej opałowy posiada parametry wskazane w Rozdziale I
punkt  3  SIWZ.  (złożone  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ).  3.  Oświadczenie
Wykonawcy, iż termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zadania nr wynosi godzin, z  zastrzeżeniem Rozdz. I pkt 9
SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub odrębnym dokumencie

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena – 90
2 - Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10
IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.  Postanowienia  dotyczące  realizacji  zamówienia  są  zawarte  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.
2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy
w zakresie: 2.1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej
stawki, 2.2 w przypadku zmiany przepisów prawa regulującego obrót paliwami płynnymi
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Komenda  Wojewódzka  Policji
w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19 40-038 Katowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  27.11.2015 godzina
12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych ul. J. Lompy 19 40-038
Katowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii
Europejskiej: Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń od
dnia 01.01.2016 r. lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku zawarcia umowy po 01.01.2016 r.) do dnia 31.12.2016 r..
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KMP Bielsko-Biała, IV KP,
ul. Komorowicka 235.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
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oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016 r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016 r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy  (w  przypadku  zawarcia  umowy  po  01.01.2016 r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia  musi  spełniać  wymagania określone  przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 2  NAZWA: Zadanie nr 2 - zakup i  dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KMP Chorzów, I KP,
ul. S. Batorego 19.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
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Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 3  NAZWA: Zadanie nr 3 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KMP Chorzów, II KP,
ul. Moniuszki 11.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KPP Kłobuck, KP Krzepice,
ul. Mickiewicza 34.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
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31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ  Nr: 5  NAZWA: Zadanie  nr  5  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KMP Mysłowice,
ul. Starokościelna 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
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telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 6  NAZWA: Zadanie nr 6 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KMP Sosnowiec, II KP,
ul. Żeromskiego 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 7  NAZWA: Zadanie  nr  7  -  zakup i  dostawa oleju opałowego,  grzewczego dla KPP Wodzisław Śl.,
KP Pszów, ul. Paderewskiego 33.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
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opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

CZĘŚĆ  Nr: 8  NAZWA: Zadanie  nr  8  -  zakup  i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KPP  Zawiercie,
KP Szczekociny, ul. Parkowa 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KPP Żywiec, KP Jeleśnia,
ul. Kazimierza 79.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10 - zakup i dostawa oleju opałowego, grzewczego dla KPP Żywiec, KP Rajcza,
ul. Górska 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
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2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10

CZĘŚĆ Nr: 11  NAZWA: Zadanie  nr  11  -  zakup i  dostawa  oleju  opałowego,  grzewczego  dla  KPP Żywiec,  KP
Milówka, ul. Kazimierza 120.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
oleju  opałowego,  grzewczego  dla  jednostek  terenowych  Policji  garnizonu  śląskiego  na  okres  01.01.2016  r.  do
31.12.2016 r. Uwaga! Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane sukcesywnie na podstawie zleceń
od  dnia  01.01.2016  r.  lub  od  dnia  zawarcia  umowy (w  przypadku  zawarcia  umowy po  01.01.2016  r.)  do  dnia
31.12.2016 r.  2.  Olej  opałowy będący przedmiotem zamówienia musi  spełniać wymagania określone przez  Polską
Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne: 2.1.wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
3.2.  gęstość  w temp.  15OC- max.  860 kg/m3;  2.3.  temperatura  zapłonu -  min.  56OC,  2.4.  lepkość  kinematyczna
w temp. 20OC max. 6,0 mm2/s, 2.5. skład frakcyjny: 2.5.1. do 250OC destyluje - max. 65% (v/v) 2.5.2. do 325OC
destyluje  -  min.  85%  (v/v)  2.6.  temperatura  płynięcia  -  max.  -  20OC.  2.7.  pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m 2.8. zawartość siarki - max. 0,10 % (m/m) 2.9. zawartość wody - max. 200
mg/kg, 2.10. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 2.11. pozostałości po spopieleniu - max. 0,01% (m/m)
2.12. barwa czerwona. 3. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w skali całego zamówienia wynosi około
160300 litrów zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ,  zapotrzebowanie  w ramach  zadań  określa  załącznik  nr  3  do  SIWZ
4. Pojemność zbiorników w danych jednostkach terenowych zawiera zał. nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe wymagania
dotyczące  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -  projekt  umowy.  6.  Zamawiający
dopuszcza podwykonawców. 7. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest  złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazując jakie części
zamówienia  zostaną  przekazane  do  wykonania  podwykonawcom.  W  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona  zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.  8.  Termin  dostawy  oleju
opałowego nie może przekraczać 48 godzin. Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godzinach pracy od 8:00 do
14:30.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dostawy  oleju  opałowego  grzewczego  mogą  mieć  miejsce  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w dni wolne od pracy, które zostanie niezwłocznie potwierdzone w formie
pisemnej. 9. UWAGA: maksymalna wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania podaną na otwarciu ofert.  Cenę brutto obliczoną wg Rozdziału X
SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Czas dostawy w ramach realizacji danego zadania - 10
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