
Ogloszenie nr 657365-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Straz Miejska w Bialymstoku: Sukcesywna dostawa paliw ptynnych do pojazdow sluzbowych Strazy Miejskiej w

Biatymstoku

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotflnansowanego ze srodkow Unit Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mog^ ubiegac sif wyt^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, ktorych dzialalnosc, lub dziatalnosc

ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^ realizowaly zamowienie, obejmuje spoteczn^ i zawodow^

integracj^ osob b^d^cych cztonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej kategorii, o ktorych mowa w

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich

jednostki (w %)

SEKCJA I; ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy

Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqey powierzyl/powierzyli przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqey powierzyl/powierzyli prowadzenie post^powania:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, nale^ wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post^powanie oraz podac adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiajqeymi z innych panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamowieh publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Straz Miejska w Bialymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20017501200000, ul. ul. Skladowa 11

, 15399 Bialystok, woj. podlaskie, pahstwo Polska, tel. 0-85 869 67 49, e-mail sm@um.bialystok.pl, faks 0-85 869 6750.
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Adres strony intemetowej (URL): http://strazmiejska.bialystok.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym moma uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie

dost^pne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz^dowej

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qezeli dotyczy):

Podziat obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania, w tym w przypadku

wspolnego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z innych pahstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z

zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b^dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych

indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostfp do dokumentow z post^powania mozna uzyskac pod adresem (URL)

Nie

Adres strony intemetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

Tak

http://smbip.um.bialystok.pl/

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wifcej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert tub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:

w formie papierowej

Adres:

Straz Miejska w Bialymstoku, ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, pok. 304 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzen lub formatow plikow, ktore nie sq ogolnie

dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)
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SEKCJAII; PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Sukcesywna dostawa paliw plynnych do pojazdow stuzbowych

Stra^ Miejskiej w Bialymstoku

Numer referencyjny: SM.AL.RAT.2711-2/18

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna sktadac w odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia t^cznie nast^puj^cych cz^sci tub grup czfsci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagan jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usiugf lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa paliw plynnych (benzyny

bezotowiowej Pb 95 i oleju nap^dowego ON) do pojazdow sluzbowych Stra^ Miejskiej w Bialymstoku w systemie sprzeda:^

bezgotowkowej, w ilosciach stosownie do potrzeb Zamawiaj^cego. 2. Zamowienie b^dzie realizowane w postaci swiadczeh

cz^stkowych sprzeda^ i tankowania w ilosciach pokrywaj^cych biez^ce potrzeby Zamawiaj^cego na podstawie jego

jednostronnych dyspozycji. 3. Zamawiaj^cy nie przewiduje magazynowania paliw we wtasnych zbiomikach. Tankowania b^d^

si^ odbywaly bezposrednio do pojazdow sluzbowych Zamawiaj^cego. 4. Zamawiaj^cy wymaga, aby miejscem realizacji

dostaw byta co najmniej jedna stacja potozona na terenie administracyjnym miasta Biategostoku, zapewniaj^ca mozliwosc

tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora przez 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu. 5. Wykonawca zobowi^uje

si? dostarczac paliwa spetniaj^ce wymagania jakosciowe okreslone w Rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9

pazdziemika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 6. Wykonawca na

kazde z^danie Zamawiaj^cego okaze certyfikat jakosci paliwa oraz dokument okreslaj^cy zrodlo paliwa. 7. Przewidywane

zapotrzebowanie na zakup paliwa: 1) olej nap?dowy ON - 40 000 litrow. 2) benzyna bezolowiowa Pb 95 - 1 500 litrow. 8.

Okreslone w ust. 7 ilosci paliw plynnych s^ ilosciami szacunkowymi i jako takie nie mog^ stanowic podstawy do wnoszenia

przez Wykonawc? jakichkolwiek roszczeh co do ilosci paliw plynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiaj^cego w toku

realizacji umowy zawartej w wyniku zamowienia publicznego. 9. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu

umowy w zakresie ilosciowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodow ekonomicznych, biez^cych potrzeb lub

innych, nie b?dzie to lezalo w interesie Zamawiaj^cego. 10. Zamawiaj^cy nie przewiduje zakupu paliwa przy uzyciu kart

paliwowych. 11. Dokumentem potwierdzaj^cym wydanie paliwa b?dzie zbiorcza asygnata rozchodowa prowadzona za dany
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miesi^c, zawieraj^ca co najmniej: dat? tankowania, nazwisko i imi? kierowcy, mark^ i numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i

ilosc pobranego paliwa oraz podpis odbieraj^cego paliwo. 12. Platnosc za realizacj^ przedmiotu zamowienia nast^pi

przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego poprawnie wystawionej faktury VAT na koniec

kazdego miesi^ca napodstawie dol^czonej asygnaty rozchodowej, o ktorej mowa w ust. 11. 13. Wykonawca zobowi^zany jest

zrealizowac zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi^cym Zal^cznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Glowny kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

11.6) Calkowita wartosc zamowienia Qezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia)'.

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym

okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje sif udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane bfdzie zamowienie tub okres, na ktory zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na

ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesi^cach: lub dniach:

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

Okres w miesi^cach Okres w dniach Data rozpocz^ciaData zakonczenia

12 2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,

FINANSOWYMI TECHNICZNYM

III.1) WARUNKl UDZIALU W POST^POWANIU

lll.Ll) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z

odr^bnych przepisow

Okreslenie warunkow: W zakresie warunku dotycz^cego posiadania kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej - Wykonawca winien wykazac, ze posiada aktualne uprawnienia (koncesj?) do wykonywania

dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
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1997 r, Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IIL1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Warunek ten zostanie uznany za spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedn^

stacj^ paliw polozon^ na terenie administracyjnym miasta Biatystok, zapewniaj^c^ mozliwosc tankowania paliwa (ON, Pb

95) z dystrybutora przez 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu.

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziahi w post?powaniu

imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z infoimacj^ o kwalifikacjach zawodowych

lub doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

IIL2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

1II.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

in.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj^cy

przewiduje nast?puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKGNAWC]? W CELU WSTl^PNEGG

PGTWIERDZENIA, ZE NIE PGDLEGA GN WYKLUCZENIU GRAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W

PGSTlgPGWANIU GRAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Gswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu

Tak

Gswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ GSWIADCZEN LUB DGKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKGNAWC^ W

PGST^PGWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGG W CELU PGTWIERDZENIA GKGLICZNGSCI, G

KTORYCH MGWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca sklada: 1) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,

jezeli odr?bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze

S^dowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, Zamawiaj^cy dla potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentow znajduj^cych si? w

ogolnie dost?pnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotow zagranicznych: 1) Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
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ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani

nie ogloszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu skladania ofert. 2) Jezeli w

kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument

dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa powyzej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj^cym odpowiednio

oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktorej dokument mial dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem

samorz^du zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu sktadania ofert. W

przypadku w^tpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawc? maj^cego siedzib? lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj^cy moze zwrocic si? do wtasciwych organow odpowiednio kraju, w

ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o

udzielenie niezb?dnych informacji dotycz^cych przedtozonego dokumentu. 3. Zamawiaj^cy z^da od wykonawcy, ktory

polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w

odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 1. Zapisy w ust. 2 stosuje si? odpowiednio.

III.5) WYKAZ O^WIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W

poste;powaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZIALU W POSTI^POWANIU:

Wykonawca sktada: 1. W zakresie warunku dotycz^cego posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej

dziatalnosci zawodowej - wtasciwie potwierdzon^ kopi? koncesji uprawniaj^cej do wykonywania dziatalnosci gospodarczej

w zakresie obrotu paliwami cieklymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). 2. W zakresie warunku dotycz^cego posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej -

informacj? Wykonawcy dot. potencjalu technicznego, w ktorej Wykonawca wykaze, ze posiada co najmniej jedn^ stacj?

paliw polozon^ na terenie administracyjnym miasta Bialegostoku, zapewniaj^c^ mozliwosc tankowania paliwa (ON, Pb 95)

z dystrybutora przez 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu - zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zal^cznikiem nr 7 do

SIWZ.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IIL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W

POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia 1) kazdy Wykonawca, w celu wst?pnego

potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w post?powaniu, zobowi^any jest zlozyc do oferty

oddzielne oswiadczenia - wg Zal^cznika nr 2 i Zal^cznika nr 3 do SIWZ. 2) dokumenty, o ktorych mowa w rozdz. IX SIWZ

sklada odpowiednio Wykonawca, ktory wykazuje spelnianie warunku. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

wraz z innymi wykonawcami, ktorzy zlo^li oferty w post?powaniu - zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zal^cznik nr 5 do

SIWZ. 3. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia

zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zalqcznik nr 5 do SIWZ, moze zlo^c dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze

powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.
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SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nale^ podac informacja na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga si^ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogow

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Informacja dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga si? ztozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? ziozenie oferty wariantowej

Nie

ZIozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym ziozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udziatu w post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacja na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si^ ztozenie ofert w formie katalogow

elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporz^dzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony negocjacje z

ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu przedmiotu zamowienia:

Nale^ podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich

udost?pnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na jakich wykonawcy b^d^

mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pieh):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyflkacji technicznych w zakresie pol^czeh:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Wamnki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 40,00

Staly rabat od ceny detalicznej paliwa60,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniein

Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez przeprowadzenia negocjacji

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

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi^ania

stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:

Nale^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia defmiuj^ce minimalne wymagania, ktoiym musz^ odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny

ofert wskazanych w specyflkacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urz^dzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci post^pien:
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Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych post^pien, zostan^ zakwaliflkowani do nast^pnego etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego,

albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalei^tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru wykonawcy: Tak

Nale^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiaj^cy przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty w szczegolnosci w nast^puj^cych

przypadkach: 1) w zakresie obowi^uj^cej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowi^uj^cego prawa w

tym zakresie; 2) zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia pozostaj^ce poza kontrol^ kazdej ze stron, ktorych strony

nie mogly przewidziec ani im zapobiec, i ktore zaktocaj^ lub uniemozliwiaj^ realizacj^ umowy; takie zdarzenia obejmuj^ w

szczegolnosci: wojny, rewolucje, pozary, powodzie, dzialania terrorystyczne, zaklocenia spowodowane wprowadzeniem

zabezpieczen antyterrorystycznych; 3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powoduj^cych koniecznosc

zmiany sposobu wykonania umowy; 4) w przypadku zmiany ilosci pojazdow (np. zbycia pojazdow lub nabycia nowych

pojazdow) w trakcie realizacji zamowienia; 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c dopuszczalna b^dzie rowniez zmiana

podmiotowa w przypadku, gdy: 1) dotychczasowego Wykonawcy ma zast^pic nowy Wykonawca w wyniku pol^czenia,

podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi^biorstwa, o

ile nowy Wykonawca spehiia warunki udzialu w post^powaniu, nie zachodz^ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

poci^ga to za sob^ innych istotnych zmian umowy, 2) dotychczasowego Wykonawcy zast^pic ma nowy Wykonawca w wyniku

przej^cia przez Zamawiaj^cego zobowi^ah Wykonawcy wzgl^dem jego podwykonawcow. 3. Nie stanowi zmiany umowy w

rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, w szczegolnosci zmiana danych zwi^zanych z obslug^ administracyjno-organizacyjn^

umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiana numerow rejestracyjnych pojazdow oraz zmiany osob wskazanych do

kontaktow mi^dzy stronami. 4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaj^ aneksu w formic pisemnej, podpisanego przez obie

strony, pod rygorem niewaznosci. 5. Dokonanie zmiany umowy w zakresach, o ktorych mowa powyzej, wymaga uprzedniego

ziozenia na pismie prosby Wykonawcy wykazuj^cej zasadnosc wprowadzenia zmian i zgody Zamawiaj^cego na jej dokonanie

lub przedlozenia propozycji zmiany przez Zamawiaj^cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
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Srodki stuz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Teriniii skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w post^powaniu:

Data: 2018-12-12, godzina: 09:45,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb^ udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaiu w post^powaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow

pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez

panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na

sfinansowanie calosci lub cz^sci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki sluz^ce sfinansowaniu

zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie

calosci lub cz^sci zamowienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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