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Gmina Jaktorów: Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU- Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środkówUnii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
0 zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej orazwykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionychorganizacyjniejednostek, które będą

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanieprzeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak. należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowaniejest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymiz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowaniawspólnie z zamawiającymiz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, krajowy numer identyfikacyjny 75014825900000, ul.

ul. Warszawska 33 , 96-313 Jaktorów,woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8564026,

8564069, e-mail gmina@jaktorowrpl, faks (046) 855 21 88.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa

1.3)WSPÓLNEUDZIELANIEZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiajacy, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośrednidostęp do dokumentówz postępowaniamożna uzyskać

pod adresem (URL)

Tak
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www.jaktorow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

w.jaktorow.p1

Dostęp do dokumentów z postępowaniajest ograniczony - więcej informacjimożna uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniunależy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniuw inny sposób:
Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemny

Adres:

Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33,96-313 Jaktorów, pok. nr 8( Sekretariat)

Komunikacja elektronicznawymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniuprzez zamawiającego:Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby

Gminy Jaktorów

Numer referencyjny: 1D.271.30.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniumożna składać w

odniesieniu do:

Zamawiającyzastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym:

benzyny bezołowiowej 95 - oktanowej ( Pb 95), oleju napędowego (ON), w szacunkowej ilości:

1. dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanów — 13.400 litrów, 2. olej napędowy - 29.700 litrów
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2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w stosownych normach, w

szczególności: 1) dla benzyny bezołowiowej (Pb 95) PN-EN 228: Paliwa dla pojazdów

silnikowych — „Benzyna bezołowiowa — Wymagania i metody badań”, 2) dla oleju napędowego

(ON) PN-EN 590 Paliwa do pojazdów silnikowych — „Oleje napędowe — Wymagania i metody

badań”. z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (t .j. Dz.

U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, 3.

Sukcesywny zakup paliwa tj. benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego

dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą laminowanych kart imiennych

wystawionych dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca bezpłatnie

wyda i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy laminowane karty

imienne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, tj. 15 kart. 5. Olej napędowy do

zastosowania w samochodach o zapłonie samoczynnymw okresie letnim i zimowym. 6. Punkt

tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla samochodów Zamawiającego

zlokalizowany w odległości nie większej niż 9 km od siedziby Zamawiającego i musi obejmować

cały przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie odbierał paliwa o których mowa W ust. l

wyłącznie na stacji paliw: wskazanej przez Wykonawcęw ofercie. Nie dopuszcza się wskazania

innych punktów tankowania dla któregokolwiek paliwa wskazanego w przedmiocie zamówienia.

7. Przedmiotowe dostawy polegają na sukcesywnym tankowaniu paliwa dla samochodów oraz

sprzętu silnikowego Zamawiającego, bezpośrednio z legalizowanych dystrybutorów paliw. w

stacji paliw czynnej całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 8. Wykonawcana każde żądanie

Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z

obowiązującymi Polskimi Normami . 9. Wykonawcama zapewnić blokadę kart natychmiast po

zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego. 10. W przypadku zagubienia, kradzieży lub

zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty

natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego tego faktu oraz wydania bezpłatnie nowej karty

w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania

faktury zgodnie z okresem rozliczeniowym tj. od l-go dnia miesiąca do 15-go dnia miesiąca i od

16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, według wystawionych WZ, załączonych do

faktury. 12. Realizacja płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, za dany okres rozliczeniowy. 13. Do

każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający wymaga szczegółowego

zestawienia tankowań poszczególnych pojazdów, w którym winno być: numer rejestracyjny

pojazdu, data tankowania, miejsce tankowania, rodzaj zatankowanego paliwa, ilość
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zatankowanego paliwa, cena netto i brutto zatankowanego paliwa w dniu tankowania

uwzględniająca upust, imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby pobierającej paliwo.

Zestawienie stanowi załącsz do faktury 14. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby

obsługiwanych w ciągu roku samochodów oraz zakupienia mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy 2

tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 15.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawcaponosi pełną odpowiedzialność za

wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcępodczas realizacji przedmiotu zamówienia.

ILS) Główny kod CPV: 09132100-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

11.6) Całkowitawartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznegosystemuzakupów~ szacunkowa całkowita

maksymalnawartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemuzakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowionydynamicznysystem zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

113) Informacje dodatkowe: PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający żąda wskazania przez

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawcazamierza powierzyć

podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w formularzu ofertowym) oraz podania

przez Wykonawcęnazwy (firm) podwykonawców, którzy będą brać udział w realizacji

zamówienia. 2. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w

rozdziale VII ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. Zamawiający zażąda złożenia dokumentów dotyczących

podwykonawców wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. — 2.4. SIWZ, na zasadach określonych

w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie

podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. lb

ustawy Pzp, dotyczące: Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej

działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów posiadają aktualna na dzień

składania ofert koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 4) i następne ustawy z dnia

10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

1112) PODSTAWYWYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewidujewykluczenie wykonawcy na podstawieart. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

ma) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGOPOTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIUORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiuwykluczeniu oraz spełnianiuwarunków udziału w
postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZENLUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGOW CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWYPZP:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2

SIWZ, Wykonawca zobowiązany bedzie do przedłożenia następujących oświadczeń i

dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu Z udziału w postępowaniu. Wykonawca składa

powyższe oświadczenie w formie dokumentu zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ). 2.2.

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
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ostatecznej decyzji administracyjnej (› zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji

~ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych

należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.3. oświadczenia

wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do

SIWZ); 2.4. oświadczenia wykonawcy 0 niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do

SIWZ); 2.5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające.

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

(wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ). 3. Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 0

których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2-2.4, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia

lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4. Oświadczenia, o których

mowa w ust. 2 pkt 2.1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (w

przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, oświadczenia składane są przez każdego z członków konsorcjum, stosownie do

Rozdziału IX ust. 4 SIWZ; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich

informacje zawarte są w oświadczeniach wykonawcy, stosownie do Rozdziału VI ust. 5

SIWZ). 5. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa

w pkt 2.2. — 24, powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni

terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 2 pkt

2.2.- 2.4. powyżej. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.5. powyżej, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z
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otwarcia ofert. 7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału W postępowaniu lub

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

1115) WYKAZ OŚWIADCZENLUB DOKUMENTÓWSKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGOW CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWYPZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca

zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 aktualnego
na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe Oświadczenie W formie

dokumentu zawartego W Załączniku nr 2 do SIWZ. 1.2 koncesję na wykonywanie działalności

gospodarczej W zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydana Zgodnie przepisami art. 32 ust. 1

pkt 4) i następne ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne( (tekst jedn. Dz. U. z 2018

r., poz. 755) Oświadczenia, O których mowa W ust. 1 pkt. 1.1, powyżej Wykonawca

zobowiązany jest złożyć wraz Z ofertą (w przypadku składania oferty przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenia składane są przez każdego
z członków konsorcjum, stosownie do Rozdziału IX ust. 4 SIWZ; w przypadku polegania na
zasobach podmiotów trzecich informacje zawarte są W oświadczeniach wykonawcy. stosownie
do Rozdziału VI ust. 5 SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIEKRYTERIÓWSELEKCJI:
[11.6) WYKAZ OŚWIADCZENLUB DOKUMENTÓWSKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGOW CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCHMOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWYPZP

III.7) INNE DOKUMENTYNIE WYMIENIONEW pkt III.3) - III.6)
POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 1. Wykonawcamoże w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału W postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
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odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany wraz

z ofertą). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów,jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.

24 ust. 1 pkt 13—22 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełniania, w zakresie,wjakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w

rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 i ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. 6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. — 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale

VII ust. 5 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.].Z) Zamawiającyżąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznychlub dołączenia do

ofert katalogówelektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofertywariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionychwartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIAOCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 6000

Odległość w km licząc od stacji paliw wyznaczonej do sprzedaży - do siedziby

Zamawiającego
2000

Opust cenowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanieprocedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacjiz ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IVA) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawiektórej dokonanowyboruwykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,w zakresie opisanym w

Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

IV.6) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowaniao 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 przeznaczonena sfinansowanie

calości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowaniao udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniuzamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiającyzamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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