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Ogloszenie nr 590488-N-2020 z dnia2020-09-29 r

Zamieszczanie o glo szenia : Zamie szc zanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaty zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w arl.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy riL 30Yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli prowadzenie
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Zespril Opieki Zdrowotnej: Przedmiotem zamriwienia -Pakiet I - tankowanie do pojazd6w i

agregat6w prqdotw6rcrych Zamawiaj4cego etyliny, ON oraz grztt LPG -Pakiet II - dostawa

olei i smar6w

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostarrry

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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postgpowania:

Postgpowanie jest ptzeprowadzane wsp6lnie pruez zamawiajQcych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f ) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, panstwo

Polska, te[. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I 1 1 .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzeri lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg oke6li6):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeteti dotyc4y):

Podzial obowipk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w q,m w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiai4cych iest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakesie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

ka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postQpowania moZna uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www. zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Iru:ry spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie sq ogrilnie dostgpne
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Nie

Nieograniczony, petny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moina uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj4cego: Przedmiotem zam6wienia -Pakiet I -

tankowanie do pojazd6w i agregat6w prqdotwlrczych Zamawiaj4cego etyliny, ON oraz gaz)

LPG -Pakiet II - dostawa olei i smar6w

Numer referency jny z ZOPZ.Y.01 0 IDZP /7 9 /20

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moZliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiajqcy z strzeg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych cz96ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloi6 dostu*-, uslug lub

robdt budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
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budowlane: Tankowanie do samochod6w Zamawiaj4cego oraz agregat6w pr4dotw6rczych paliw

(zbiornik w Suchej Beskidzkiej 800 l- tankowanie z cystemy lx w roku) zbiorniki w Makowie i

Jordanowie tankowanie do pojemnik6w Zamawiaj4cego oraz dostawa olei i smar6w,

wyszczeg6lnionych w zal4cmiku ff 1a i 1b do SIWZ (lokalizacja slacji paliw w odlegloSci nie

wigkszej niz 5 km od siedziby Zamawiaj4cego). Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

zawiera zalqcznik nr I a,1b do SIWZ. Opis ten nalezy odczytywat, wraz z ewentualnymi

zmianami treSci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytaria

Wykonawc6w. Podane iloSci sE szacunkowym zapotrzebowaniem na 12 miesiEcy.

II.5) Gl6wny kod CPV: 09132000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

09120000-4

0921n00-2

II.6) Calkowita warto66 zam6wienia (eieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zamdwienia):

WartoSd bez VAf:

Waluta:

5z16 29.09.2020,07:43

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

mal<symalna wartoil w calym okresie obowiqzywaniq umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, u'ielkoSci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. l pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:
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miesiqcach: /abdniach:

luh

data rozpoczgciii lub zrkoitczeniat 2021 - l2-3 I

II.9) lnformacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.t) WARUNKT UDZIAI,U W POSTqPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno6ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy

posiadaj4 koncesjg na obr6t paliwami ciektymi zgodnie z ustawq z l0 kwietnia 1997r. o

prawie energetycznym, (dotycry pakietu nr 1), do pakietu nr 2 Zamawiaj4cy nie okeSlii

warunku w tym zakesie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: Zamaviaj4cy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizaili

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do5wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.1) Podstawy wykluczenia okre6lone w art.24 ust. I ustarvy Pzp

lll.2,2\ Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustany Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastQpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
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IIr.3) WYKAZ OSWIADCZEI{ SKT,ADANYCH PRZEZ wyKONAwC4 w CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

sPEtr NrA WARUNKI UDZTALU W POST4POWANTU ORAZ SPELNTA KRYTERTA

SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III,4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PP(ZEZ

wrxoNAwcq wPosTqPowANIU NA wEzwANrE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTA\ilY PZP:

Zal4cznik nr 2

III.O WYKAZ OSWUOCZNil LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PPJ.,EZ

WYKONAWC4 WPOSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCL O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW TJDZIALU W POSTQPOWANIU:

Zal4cmik nr 2a Aktualna koncesja na obr6t paliwami ciektymi w zakresie objgtym

przedmiotem zam6wienia (dotyczy pakietu nr 1).

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERI6W SELEKCJT:

IrI.6) wyKAZ OSWTaOCZTN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART,25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

Dokumenty powierdzajqce, 2e oferowane dostawy spelniaj4 wymagania Zamawiaj4cego:

ponizsze oSwiadczenia : - o dzialaniu zgodnie z Rozporzqdzeniem (CLP (WE) r 127212008 z

dnia 16.12.2008r. w sprawie oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, - dla substancj i
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mieszanin chemicznych wymagajqcych kart charakterystyki, kt6rych producent nie umieszcza

na stronie intemeiowej -o6wiadczenie deklaruj4ce przesylanie ahualizacji kart charakterystyki

do Zamawiajqcego w formie elektronicznej przez caly czas obowiqzywania umowy, - dla

substancj i / preparat6w biob6jczych - o6wiadczenie, 2e oferowane substancje / preparaty

posiadaj4 aktualne pozwolenie na obr6t na terenie Polski i 2e przedmiotowe zezrvolenia

zostan4 dostarczone na kazde wezwanie Zanrawiaj1cego, - dla substancji mieszanin

chemicznych wymagaj4cych rejestracji --oSwiadczerie,2e zostaly zarejestrowane i 2e

dokumenty rejestracyjne zostan4 dostarczone na kzrZde wezwanie Zamawiaj4cego, - karty

charakterystyki oferowanych wyrob6w w postaci elektronicznej Aktualne dokumenty

le galizacji dy strybutor6w.

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

Do oferty naleiry dolqcryl nastEpuj4ce dokumenty: 1. Wypeiniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cmik nr 1a i 1b do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera6 wszystkie

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3. OSwiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4czntk rr 2i2ado SIWZ). 4. Pelnomocnictwo -

do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentuj4ca wykonawca w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia niejest wskazana jako upowainiona dojego reprezentacji we

wla3ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnodci gospodarczej.

rv.l) oPrs

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : P rzetar g nieo graniczony

lY,l,2) Zrmawiajqcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet nykonania zam6wienia:

Nie

8 z 16 29.09.2020, 0743
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Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek

IV.l.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5,) Wymaga si9 zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlolenre oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanl zaproszeni do udzialu w

postQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersttto

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umo$T ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

9z16

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacj e dodatkowe:

Adres strony intemetowej, na k6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig ziozenie ofert w

formie katalog6w elekrronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlohonych katalog6w elektronicmych informacj i potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych warto6ci b9d4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zamriwienia:

NaleZy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicmej oraz jaki bqdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicmej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licJtowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dolycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego, rozwi4zzir i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elekrronicznej:

29.09.2020, 0't:43

Zam6wienie obejmuj e ustanowienie dynamiczne go systemu zakup6w:
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Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pief, zostanq zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

WysokoS6 zaoferowanego upustu 40,00

IV.2,3) Zastosowanie procedury o kt6rej mowa w art.24^ ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

ll z16 29.09.2020,0'7:43
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Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstavrili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiai4cy pzewiduje

nagrody:

wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nale2y podad informacje na temat etap6w dialogu:

I nformacje dodatkorvc

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poptzez

zastosowanie kr,'teri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wz4dzefi informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okredlenie minimalnych wysokoSci

post4pief:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zrwartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze by6 dokonana przez stony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewainoSci.2. Zmiarry postanowieri niniejszej

umowy, s4 dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy nast4pila zmiana: a) w wykazie pojazd6w

Zamawiaj4cego, b) os6b upowainionych do tankowania. c) Zmiana stawki podatku VAT -
z.xi4zanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAI i cena

brutto, cena netto pozostanie niezmienna, zmiana stawki nastgpuje z dniem wejScia w zycie aktu

prawnego zmieniaj4cego stawkg.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Datat 2020-1 0-26, godzina: 1 0:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebE udzielenia zam6wienia
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(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin rwiqzania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje si9 uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6U kt6re mialy byt przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czg6ci

zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNTK I - TNFORI{ACJE pOTYCZACE OFERT CZ\Scrowvcn

Czg66 nr: 1 Nazrva: Pakiet nr 1

l) Kr6tki opis przedmiotu zamriwienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i ilolt dostqw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Tankowanie do samochod6w Zamawiaj4cego oraz agregat6w prqdotw6rczych paliw

(zbiomik w Suchej Beskidzkiej 800 l- tankowanie z cystemy lx w roku) zbiomiki w Makowie i

Jordanowie tankowanie do pojemnik6w Zamawiaj4cego wyszczeg6lnionych w zal4czniku nr 1a do

SIWZ (lokalizacja stacj i paliw w odleglodci nie wigkszej ni2 5 km od siedziby Zamawiaj4cego).

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cmik nr 1a,lb do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 091 32000-3, 09134100-8, 09120000-4

3) Warto6d czgici zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczeni a: 2021 -12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

WysokoSi zaoferowego upustu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krritki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalves, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Dostawa olei i smar6w wyszczeg6lnionych w zal4czniku lb do SIWZ . Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik rc lb do SIWZ.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 09211100-2,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wa(o56 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczeni a: 2021-01-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
lznu"

zente
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Terr-in dosta r 0,00

Firefox

Cena 90.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https;/fu zp.uzp. gov,pl/ZP400PodgladOpublikowanego. aspx?id=.
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