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Ogloszenie nr 617474-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

Zesp6l Opieki Zdroryotncj: Pakiet nr l- tankorvanie do pojazd6rv i agregat6.rv prqdotrv6rczych

Zantarviajqcego: etyliny bezolowiorvej ,,95", oleju napgdotvcgo orttz g;tzlt l,lrG lrakiet nr 2- dost:rrva olci i

sma 16l,

OGLOSZENItr O ZAMOWI IINIU - Dostm.v

Zamieszczanie ogloszcnia: Zamieszczanie oborviqzkowe

Ogloszcnie dotyc2ry: Zam6wienia publicznego

Zant6wienie dotyczy projcktu lub programu rvsp6lfinansowa nego ze Srotlkrll Unii !]uropcjskicj

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6rvicnic mogq ubiegad sig rrylqcznie zaklady pracy chronionej oraz rvykonarvcy, ktrirl,ch

dzillalnosd, lub dzialalnosd ich wyodrgbnionych organizacyjnic jcdnostek, kt6re bgdq rcalizoryaly

zam6rvicnic, obcjnrujc spolccznq izarvodorvq irtcgracjQ os6b bgrlrlcych czlonkanri grup spolecznic

marginalizorvanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych rnowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonarvc6rv albo ich jednostki (w %)

SEKC.IA I: ZAMAWIAJ ACY

Postgpowan ie przcprorvadza centralny zamarviajrlcy

Nic

l'ostgporvanie przcprorYadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy porvierzyl/porvicrzl,li przeprorv:r{zenic

postqpowa uia

Nis

Informrcje na tcnrrt podmiotu kt6remu zamarviaj4cy porvicrzl l/pot ierzl li prouarlzcuic

postgporva ni:r:

Postgporvanie jest przeprowadzane wsp6lnie przcz zamarviajqcych

Nic

JeZeli tak, naleZy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprorvadzajq postgpowanie or.az podai
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adrcsy ich siedzib. krajorvc numcry identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6rv rvraz z danymi do kontakt6rv

Postqpolanic jcst przcprorvadzanc nsp6lnic z zamarviajqcymi z innych paristrv czlonkorvskich Unii

l)u ropcjskicj

Nic

W przypadku przcprowadzania postgpowania wsp6lnic z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europcjskicj - majAcc zastosowanic krajolve prawo zam6tvieri publicznych;

In formacje dodatkowc:

I. l) NAZWA I ADItliS: Zesptrl Opieki Zdrorvotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul.

Szpitalna 22.34-200 Sucha Bcskidzka, woj. rnalopolskie, pafstwo Polska, tel. +48338723111, e-mail

zozsuchabcskidzka@rvp.pl, faks +48033 8723 I I 1.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adrcs plolilu nabvs,cy:

Adres strony intcrnctowej pod kt6rym nroZna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzefr lub lonnat6tv plik6rv,

ktorc nie sq o96lnic dostgpne

I. 2) RODZA.) ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okre(lii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE zAMOWIENIA (jeieti dotyc4fl:

Podzial obowi4zkow migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgporvania, w

tvnr rv przypadku u,sp6lnego przeprowadzania postgpowania z zarnawiaj4cymi z innych palistw

czlonkorvskich Unii Europejskicj (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpow iedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakirn zakrcsie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zanrarviaj4cy. czy zarn6rvienie bgdzie udzielane p rzez kuzd,ego z zamawiaj4cych indyrvidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone lv imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nicograniczony, pclny i bczpoSredni dostQp do dokumcntdw z postgpowania moZna uzyskad pod

ad rcsenr (UIIL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Ad rcs strony intcrnctolvej, na kt6rej zamicszczona bgdzic spccy{ikacja istotnych warunk6w

zam6rvicnix

'fak

rvrvrr'.zozsuchabcskidzka. pl

2t. 13

DostQp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad pod
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ad rcsem

l\ le

Ofcrty lub rvnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpo\vaniu nale21i przesylad:

Elcktronicznic

Nic

adres

Dopuszczotrc jcst przeslanie oferl lub wniosk6w o dopuszczenic do udzialu rv poslQpo]vaniu rv inny

spos6b:

Nie

Inny sposob:

Wymaganc jest przeslanie ofcrt lub rvniosk6rv o dopuszczcnie do utlz-ialu rv poslqporvnniu rv inny

sPos6b:

Tak

lnny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Bcskidzka

Komunikacja elcktroniczna wymaga korzysla \ia z narzgd:zi i urzqizeh lub format6rv plik6w, kt6rc nie

sq 096lnie dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo5redni i bezplatny dostgp do tych narzqr-lzi nroZla uzyskai pod adrescnt:

(URL)

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przcz zamawiajrlcego: Pakiet nr l- tar:kowanie do pojazcl6w i agrcgar6rr

prqdotw6lczych Zartawiajqcego: etyliny bezolorvio',vcj ,,95", olcju rrapqrioucgo orlz gazri l-l)(] l)akiet rrr'2,

dostawa olei i snrar6w

Nunrcr referency jny : ZOZ.Y.0I0/DZP/67 I 18

Przcd rvszczgcicnr postgporyania o udzielenie zam6wienia przeprorvadzono dialog tcchniczny

Nie
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I I.2) ll,odzaj zam6l icnia: Dostarvy

II.3) Informacja o mo2lirvoSci skladania ofcrt czg5cionach

Z.ttttort icnic lrodziclonc.icil rrr cl(sai:

l'ak

Ol'crty lub u,niosl<i o dopuszczcnic do udzialu \y postgpowaniu mozna skladfld rv odniesieniu do:

wsz-ystkich czqdci

Zamawiajqcy zrstrzcga sobic prarvo do udzielcnia l4cznic nastgpuj4cych czqSci lub grup czgsci:

Mrl(svnrrlnt liczba czgSci z:rnrtiu icnia, na I<t6rc mo2c zostad udziclonc zant6rvicnic jcdnemu

rr'l'kortt*cv:

II.4) Kr6tki opis przcdmiotu zam6wicnia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostav,, uslug lub robdt

htrlrnrlatyclt lt t okre.ilenic zoprttt zchor.,aniq i wytnagafi ) a ty przypadku parlncrslwa ilnorvacyjnego -

ol(rcslcnic zapolrzcborvania nu innorvacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Tankowanie do

samoclrod6w Zarnawiaj4cego oraz agregat6w prqdotw6rczych paliw oraz dostawa olei ismar6w,

wyszczeg6lnionych w zal4czniku nr la i lb do SIWZ (lokalizacja stacji paliw w odlegloSci nie wigkszej niz 5

km od siedziby Zamawiaj4cego). Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr la do

SIWZ. Opis ten nalezy odczytyrvai rvraz z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bgdqcymi np. wynikiem

Lrdziclonvch odpor.viedzi na zapylania Wykonawc6w.

I L5) Gl6lny kod Cl'V: 09132000-3

Dodatkowc kody CPV:

Kod CPV

09 t i.r 100-8

09120000-4

092I I100-2

II.6) Calkowita rvartoSd zam6wicni^ (ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):

Wano(i bcz VA I :

Waluta:

fu przypadku untdu,rantowych lub dynamicznego systemu zakupiw - szacwtkov,a calkowita maksynnlna

vtartoit y calyn okresie ohou,iclz)tvania umowy ramol,ej lub dynamicznego systemu zakup6w)
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ll,7) Czy prze\viduje siq udziclcnie zam6rvieri, o kt6rych mo)\'a \v ar(. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub rv art. l3l
ust. 6 pkt 3 ustanT Pzp: Nie

Okre5lenie przedmiotu, rvielkoici lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanq udzielorlc zanr6wienir, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub rv afi. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II'8) Okrcs, u kl6rynt rcalizorvanc bgdzic znm6rvicnic lub okrcs, nr lit(ir')'zostxlx zxlrrrll umo\ra

ramorva lub okrcs, nn kl6ry zostal uslanorviony tlvnamiczny svstenl ztl(ul)6lv:

miesiqcach: l2 /ub dniach:

lub

duta rozpoczgcir: /rib zakonczcn ia:

I I.9) I nlbrmlcjc tlotlatliorvc:

S E KCJA III : I N FOIIM AC.l E O CIIAI{AK]' Ii llz I PIIA\\'N Y [,1 I.]K0NOMICZNYM
ITINANSOWYM I TE,CI{NICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

III'1.1) Kompctcncjc lub uprarvnienia do prowadzcnia okreiloncj dzialllnoSci zarrodorvcj, o ilc

wynika to z odrgbnych przepis6rv

OkreSlenie rvarunkorv: o udzielenie zanr6rvienia rnogq Lrbiegai sig rr,r'l<onau c1. ktiirzl posiadajq koncesjc

na obr6t paliwami cieklymi zgodnic z ustawq z I0 kwictnia I 997r. o plarvic cnclgctycznytn, (dotvczv

pakietu nr 1) do pakietu m 2 Zamawia)qcy nie okreSlil warunku w tym zakresic.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ckonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tyln zakresic.

Informacje dodatkorve

III.1.3) ZdolnoSi tcchniczna lub zarvodorva

OkreSlenie warunk6rv: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresic.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczcuie do udzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zant6rvicnia rvraz z

infbrmacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doiwiadczcniu rych osrib: Nie

Informacje dodatkorvc:

III.2) PODS'I'AWY WYKLUCZENIA

III.2.1) PodstarT *ykluczenia okre5lonc w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

lll.2,2) Zamawiaj4cy przewidujc wykluczcnie wykonawcy na podstarvie art. 24 ust. 5 ustanl Pzp

Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpujqce lakultatywne podstarvy u,yl<luczenia:
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III.3) WYrc\Z OSWIADCZEN SKI,ADANYCII PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO

Po'TWIEITDZI.]NI,\, 2I.] NIIi PODI,EGA ON WYKI,UCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

ut)ztALtJ w pos'r'tipow^NIU oRAZ SPMNIA KI{YTERIA SELEKCJI

OSvvirdczcnic o nicpo(lleglniu \rTkluczcnitt oraz spclnianiu ryarunk6]v udzialu lv poslQpowaniu

Tak

OSrviadczcnic o spclnianiu krytcri6rv sclekcji

Nie

III.4) WYK Z OS\\'IAI)CZI'N I,UB DOKUMEN'I'OW, SKLADANYCII PI|ZEZ WYKONAWC4 W

l'OS'l'liPO$/A1\-lU NA WI,IZwANIIJ ZAMAWIAJACEGO W CELU PO'I'WIEItDZENIA

OKOI,ICZNOS(]I. O K1'6IIYC-II MOWA W AI{I" 25 US]" 1 I'KT 3 USTAWY PZP:

O(rviadczenic- zalqcznik ff 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZI,]N I,UB DOKUMEN'I'OW SKLADANYCIl PP(ZEZ WYKONAWC4 W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIEITDZENIA

OKOI,ICZNOSCI, O K'I'6ITYCII MOWA W ARI" 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKlrllsIIi SPILNIz\NIA WARUNKOW UDZIALU W POSTTIPOWANIU:

O(r.viadczcn ie- zalrlcznili rrr 2

lIr.s.2) w ZAKR.ristr, KRYTERrow srlrxcJl,
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN I,UB DOKUMENTOW SKLADANY CII PIIZEZ WYKONAWCQ W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKor.rczNoscl, o Kl'or{'r,crr }row^ w Alll'.2s usl'. I pKT 2 us'l'Awy pzp

[)okun']c11l) I)ot\ icr(lz4ilcc. zc olerorvane dostarvy spclniai4 wylragania Zamarviajqcego: a) o:iwiadczenie

, ze olerowanc u,1 roby posiaclajq atesty dopuszcza.jzlce do obrotu istosowania na terenie Polski. Do

wglqdu na ka2de wczwanic Zanrawiajqcego. b) nale2y dokonai klasyfikacji substancji / rnieszaniny

prcparat6w chenricznych r,v zalqczrikach do SIWZ ( pakietach) oznaczajqc wlaSciw4 substancjg lub

nricszanine chemicznq odnoSnikiem identyfikacyjnym) : - substancja lub mieszanina chcmiczna

\r nragaiqca kart\ cllaraklcrJ sll,ki ((rodki niebezpieczne), zgodna z zhannonizorvanynr systemem

klasyfikacji i oznakorvarria chcrnikali6w GHS. - substancja / preparat biobojczy, - substancja Iub

nricszanina chcnriczna rvynragajzlca rcjestracji zgodiie z l{ozpolz4dzenienr KE (UIl) m 45312010 z

20.05.20'l0t'. w sptawic reiestracji, oceny udzielania zezwoleli istosowanych ograniczeri w zakresie

chcnrikali6u' (REACI I). c) kafly charakterystyki d) ponizsze oSrviadczenia : - dzialaniu zgodnie z
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Rozporzaldzeniem (CLP (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. I 2.2008r. u, sprarv ie oznakorvania i pakorvaniu

substancji i mieszanin, - dla substancji nrieszanin chemicznych rvynragajqcl'ch kalt charaktcrysry k i.

kt6rych producent nie umieszcza na slronie intcflletowej -oSwiadczcnie deklarujqce przcsylanic

aktualizacji kart charakterystyki do Zamarviaj4cego w formie elektronicznej przez caly czas

obowiqzywania umowy, - dla substancji / preparat6w biob6jczych - oSwiadczenie, Ze ot'erowane

substancje / preparaty posiadaj4 aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i ze przednriotorve

zezwolenia zostanq dostarczone na kazde wezrvanie Zlmawir]qccgo. - cila substancji n.ricszanin

chemicznych wyrnagaj4cych rejestlacji - oSwiadczenic, zc zostaly zarcjestrolvalrc i ze dokLlmellty

rejestracyjne zostanq dostarczone na kazde wezwanie Zarnawiaj4ccgo. Aktualne dokr.rrrcnly legalizacji

dystrybuto16w.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do olerty nalezy dol4czyt, nastgpujqce dokumenty: I . Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione

do reprezentowania wykonawcy formularz ot'eny, sporzqdzony wedlr"rg wzoru slalowiqcego zalilcznik nr

I do spccyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przcz osoby uporvaznione do rcprczento\\.an ia rvvkonarvo,

Arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug rvzolu stanorviEccgo zalqcznik nr la i I b do spccylikacii. (Arkusz

rvinien zarvierai wszystkie ewentualne zniany wprowadzone w czasie trwania postgporvania). 3.

Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy

rv postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezenttrjqca wykonawcg rv postgpo!vaniLl o Lrdzielcnie

zam6wienia niejest wskazanajako upowaZniona dojcgo rcprczer.rtacji we wlaSciuyrn rcjcstlze lulr

ewiderrcji dzialalno5ci gospodarczej. 4. Zalqcznik rtr 4 - o(wiadczcnic I{ODO.

SEKC.IA IV: PI{OCEDUIIA

IV.l) OPIS

IV.l.l)'l'ryb udziclcnia zam6wienia: Przetarg nieograniczonv

IV.l.2) Zamawiajqcy Zqda wniesienia rvadium:

Nie

Informacja na temat wadium

lV.l.3) I'rzcwidujc sig udzielenie zaliczek na poczct wykonlnia zam6wienia:

Nie

NaleZy podac inlormacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig zloZcnia ofert w postaci katalog6w elcktronicznych lub dolqczenia do ofcrt

kalalog6w elcktronicznych:

Nie

Dopuszcza si9 zloZcnie ofert rv postaci katalog6w elektronicznych lLrb ilolqczcnia do olilt katalogorv
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elektronicznych:

Nic

In lorrnacje dodatkowe

IV.l.5.) Wymaga sig zlo2cnia oferty wariantolvej:

Nic

Dopttszcza sig zlozenie oferly wariantowej

Nic

Zlozcnic olcrtl, lvariantowcj dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferly zasadniczej:

Nic

lV.l.6) Przervidl'wana Iiczba wykonarvc6w, kt6rzy zostan4 zaproszcni do udzialu rv postgpowaniu

(przcku'g ot:t'onic:on,-. ncgocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstt+o innowacyjne)

I-iczba rr'l konarvcorv

Przewidyrvana nr i ni ntalna I iczba lvykonarvc6rv

Maksy rna lna liczba wykonawcorr

Kryteria selckcji wykonawc6rv:

IV.l.7) Inforrnlc.ic nfl tcmal untowy ramolvc.i lub tlynanriczncgo systcmu zakup6rv:

[.]rrorvzl lanroli'it bqdzic zarvalta:

Czy przervidu.je sig ograniczcnie liczby uczestnikorv umowy ramowej:

Przervidziana maksvmalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

ln lirrnracjc doda(kou e:

Zanrorvienic obe jrnu je ustanorvienie dynanricznego systemu zakup6w:

Adrcs strorty internctowej, na kt6rei bgd4 zarnieszczone dodatkowe informac.je dotyczqce dynamicznego

systcn'ru zakLrp6w:

Inforrnacjc doclatkorvc

W ramach umorvv ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie oferl w fonnie

katalo96rv elektronicznych:
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Przewiduje siQ pobranie ze zlozonych kalal096w elektronicznych inlbrmacji potrzebnych do sporzqdzcnil

ofert w ranrach umorvy rarnowej/dynanticznego systemu zakup6w:

IV,l.8) Aukcja elcktroniczna

Przewidzianc jest przcprowadzcnic aukcji elcktronicznej tprzetorg nieograniczuny. pt.zatarg ogt-uniczuny.

negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalc2y rvsk:rzad clcmcnty, kt6rych rylrtoSci bgd11 przedmiotcm aukcji elck(roniczllej:

Przerviduje siq ograniczenia co do przcdstalyionych wartoSci, tranikajqcc z opisu przcdmiotu

zam6rvienia:

NaleZy podai, kt6re infbrnracje zostanq udostgpnione wykonawcom \.v lrakcie aukcji elcktroniczncj orazjaki

bgdzie term in ich r"rdostqpnienia:

Inlomracje dotyczqce ptzebiegu aukcj i eleklronicznej :

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bgdq warLrnki, na jakich

wykonawcy bgdq mogli licytowac (minirnalne wysokoSci postqpiefl):

lnfornracje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzafi i specyfikacji tcchnicznyclr w

zakresie pol4czen:

Wymagania dotyczqcc lejcstracji i identylikacji rvykonawc6rv rv aukcji elektronicznej:

Inforrnacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas trrvania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli norvych postqpieri, zostanq zak\\,alitl kowali do nasrqpncgo clapu:

\,\'arLrnki zanrkn i gc ia aukcj i elekrroniczrrcj :

IV.2) KIIYTEIUA OCLNY OI,-EIl'l'

IV.2.1) Krytcria oceny olcrt:

IV.2.2) Kryteriu

Kryteria Znaczenic

Cc nlr 60,00

WysokoSi zaofelowanego upustu 40,00

IV.2.3) Z:rstosorvrtnic proccdury, o kl6rcj urorva rv art. 24aa ust. I uslir$T I'zp (przetarg nicoglaniczon_"-)
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IV.J) Ncgocjac.lc z ogloszcnienr, dialog konkurcncyjny, partncrstwo innorvacyjne

I\13.1) Intornracjc nil tonlt ncgoc.iacji z ogloszcnicm

Minirnalnc rvl,magania, ktore muszq spelniai wszystkie oferty:

Przervidziane jest zastrzc2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstQpnych bez

przcprorvadzcni a ncr.:ocj acj i

Przervidziany.icst podzial ncgocjacli na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai inlbrnrac.ic na tcntat ctap6rv ncgocjacji(w tym liczbg etap6tv):

In fornracje dodatkolc

IV.3.2) Infornrac.ic na tcmat dialogu honkurcncyjncgo

Opis potlzcb i rvyrnagari zarnarviajqccgo lub infolmacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlbrmacja o'"vvsoko(ci nagrod dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozrviqzania stanowiqce podstawQ do skladania ofert, je2eli zamawiaj1cy przewiduje nagrody:

Wstqpnl, lrarnronogram llostgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzafr.

NalcZy podai inlorrnacjc na temat etap6w dialogu:

I n forrn acje dodatkorvc

IV.3.3) Informacic na temat prr(ncrstwa innowacyjnego

Elernerrtv opisu plzcdnriotu zantorvicnia dcfiniujqce minimalne wymagania, kt6ryrn muszq odpowiadai

ws4,stkie oferly:

Podzial rrcgociacji nl ctally w cclu ograniczcniLr liczby oferr podlegajqcych negocjaciolt poprzez

zastosowanic klytcri6w occny ol'crt wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6'uv zam6wienia:

l0 z li

In lbrmac je dodatkorvc:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie plowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zanrorvicnia rv lic."-tac.ji elektlonicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i idcntyfikacji rvykonarvc6rv lv licytac.ji elcktloniczncj. rv r_vnr wynrrgnnirr

techniczne urz4dzefi infbrmatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie mirrimalnych wysokoSci postqpien:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trrvania:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq rvprowadzone do tfeici zarvicrancj trrnou,r' rv splarvie

zam6wienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umotvy:

Inlbrmacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

I'rzewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zzwartej umowy w stosunl(u do trcsci oferty, na podslawic

kl6rej dokonano wyboru wykonawey: 'fak

Nale2y ivskazai zakres, charakter znrian oraz rvarunki wprowadzenia zmian:

W zakresie pakielu nr I l. Zmiana postanowicri ninicjszej unrowv moze lrlt clokonuna przcz stronv rv iormie

pisemnej w drodze aneksu do niniejszej unrowy, pod rygorem niervaZnoSci. 2. Znrian_r postano\viei niniejsz,".i

umowy, sq dopuszczalne wylqcznie w przl,padku, gdy nastqpila zmiana: r1 rv rr',r,lilzie pojazdorv

Zamarviajqcego, b) os6b upowa2nionych do tankor.vania. c) Zmiana stawki podatku yNl - zwi4zanej z

przedmiotem untowy - w tyrn przypadku zmianie ulegnie kwota podalku VAI' i ccrra bflrtto, ccna netto

pozostanie niezmienna, zmiana stawki nastgpuje z dniern wejScia w Zycie aktu prawncgo zrnieniajqcego

stawkQ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ll z li

lV,6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dc)t).Lz.y)

2018-09- I.l. I3:39

\Vykonawcy, kt6r4 nie zloLyli norvych postqpiefr, zostan4 zakwalili kor.vani do nasrgplrcg,o etapu:

Termin skladania u,niosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Srodlii slu24cc ochronic infornrac.ii o charaktcrze poufnym

IV.6.2)'lcrmin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQporyaniu:

Data: 20I 8- l0- 15. godzina: l0:00,

Skrocenie terrninu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zant6wienia (przetarg

nicograniczonl., przctarg o{rarlicrony, ncgoc jacjc z ogloszeniem):

Nic

Wskazai porroclv:

Jgz-yk lub jqzyki, rv jakich lnogq byi sporzqdzane oferty lub rvnioski o dopuszczenie do udzialu rv

postgllowaniu

IV.6.3)'l'crtnin zrli4zania o[cr(4: do: okrcs rv dniaclr: 30 (od ostatecznego termir]u skladania ofert)

IV.6.,l) Przovidujc siq uniova2nicnic postgpowania o udzielcnic zam6wicnia, w przypadku

nicprzyznania Srodl<6rv pochodzqcych z bud2ctu Unii Europcjskiej oraz nicpodlcgaj4cych zwrotoxi

(rodk6rv z pomocy udzicloncj przcz patstwa czlonkolvskie Europcjskicgo Porozumienia o Wolnym

Ilandltt (ll['l'A), kl6rc nrialv hvd przcznaczone na sfinansoryanic caloSci Iuh czq5ci zam6rvicnia: Tak

l\16.5) l'rzor irlu jc siq trnicrt aT.rrirlic postqpolvanin o udziclcnic zant6l'icnin, jc2cli Srodki slu24ce

sfinansorvaniu zatndrlicti na brtdlnia nlukorvc lub pracc rozrvojorve, kt6rc zamawiajqcy zamicrzal

przcznaczli na sfinansolanic caloSci lub czg6ci zam6rvicnia, nie zostaly mu przyznane Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowc:

ZAT,ACZNIK I - INI'ORMAC.IE DOTYCZA CE OITEI].T CZI'SCIOWYCH

Czg6d nr: 1 Nazrva: Pakiet nr I

l) Kr6tki opis przcdmiolu zant6l'icnil hliclkolt, zah'es, rodzaj i iloit dostav,, uslug hth robot budol,lanyclt

Itrh okrc.{lenie zapolrzehov'onia i u,ltmagart) a w przypadku partnerstwa innowacyjncgo -okreSlenic

zapotrzcborvania na innor\.ac\,.jrtl l)rodrl(t, uslugg lub roboty budowln ne:Tankowanie do samochod6rv

Zanrarviajqccgo oraz agregat6w prqdotwrilczych paliw wyszczeg6lnionych ,'v zalqczniku nr 1a do SIWZ

(lokalizacja stacji palirv rv odlcgloSci nic wiqkszcj niz 5 km od siedziby Zarnawiajqccgo).

2) Wsp6lny Slownik Zam6rvicri(CPV): 09132000-3,09134100-8,09120000-4,0921I100-2

J) WartoSd czgSci zarn<iwicnia(jeZcli zamawiaj4cy podaje informacjc o rvarlo5ci zant6rvienia):

\\ trtoii l.rcz VAT:

\\/a lul a l
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4) Czls tnvaniir Iub tcrntin \t-konania:

okres rv miesiqcach: l2

okres r.v dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia:

5) Krytcria occny ofcrt:

6) IN- IiORN{ACJE DODATKO\YE :

KrytcliLrnr Znaczcnic

Cena 60,00

13z13 201 {l-09- l,l. l3:39
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wysoko(i zrolerorvanego uputrr140,00




