
|,lie

Nazwa projektu lub p

nie dotyczy

O zam6wienie mog4 sig wyl4cznie zaldady

kt6rych dzialalnoSd, I

bgdq realizownly zam
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a w Poznaniu: Zakup paliwa dla

lnspektoratu Ochrony Ro5lin

u

f,I - Dostawy

anego ze Srodk6w Unii

chronionej oraz wykonawcy,

prganizacyjnie j edno,stek, kt,6reb dzialalnoSd ich wyodrgbnionych

ierrie, obejmuje spoleczn4 izaw

ie marginalizowanych

w4 integracjg os6b bgd4cych

czlonkarni grup spol

Itrie

Nalezy podai minimal procentowy wskaZnik zatrudnieni os6b nalez4cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mo w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie piej szy nrL 30Yo, os6b zatrudnionych

przezzakJady pracy c nionej lub wykonawc6w albo ich j nostki (w %)

SEKCJA I:

Postgpowanie p

Nie

adza centr alny zamawiaj 4cy

Postgpowanie adza podmiot, kt6remu za iaj 4cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie p

Nie

powanra

http s : I I bzp .uzp . gov .pl I Z P'o dgladOpublikowanego. aspxi :a6e0da0e -436d-4615-. ,. 2017 -f 0-19
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Informacje na tem

postgpowania:

Postgpowanie jest

Nie

podmiotu kt6remu zamawiaj4cy prowadzenie

rzeprowadzane wsp6lnie przez awiaj4cych

JeZeh tak, nale?y mienid zamawtajqcych, kt6rzy wsp6 hie przepro w adzajy postgpowanie

orazpodac adresy i siedzib, krajowe numery identyfi

w:

yjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymi do kontak

Fostgpowanie jest rzeprowadzane

Europejskiej

wsp6lnie zzatna 4cymi z innych paristw

czlonkowskich Uni

Nie

W przypadku p rowadzania postgpowania wsp6ln z zamawiaj4cymi z innych

parisfw czlonn<ows h Unii Europejskiej - maj4ce za nie krajowe prawo

zam6wieri publiczn

lnformacje dodat

I. 1) NAZWA I AD : Wojew6dzki Inspektorat RoSlin i Nasiennictwa w

powierzyl/powierzyli

Poznaniu, krajowy

Poznah, woj, wielk

identyfi kac y jny 63 429 8 4020 , ul. ul. Grunwaldzk,a ,60166

1, e-mail wi-lskie, pafstwo Polska, tel, 618 60

poznan@piorin,gov,

A.dres strony interne

l. faks 618 685 884.

wej (URL): bip. wiorin-poznan.nv,

Adres profilu nabv v'

Adres strony interne pod kt6rym moZnauzyskai do p do narzgdzi iurzqdzenlub

format6w plik6w, ktpre nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZ AJ ZAVAWIAJACEGO: Administracj a wa terenowa

u wsp6lne go przeprow adzama

adzamapostgpowania z

ropej skie.j (kt6ry z zamawiajEcy ch

j e st o dp o w re dzi alny za pr zepr o w adzenie p o stEp owani i czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali Zamawiajqcy, czy zam6wieni<:

bgdzie udzielane i)rzez kaZdego z zamawiajqcych indy idualnie, czy zamowienie zostanie

postgpowania, w jym w przypadku wsp6lnego przepr

zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

https: I lbzp.uzp.gov .pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?i -436d-461 :r-... 20t7 -10-19
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Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o d

postgpowaniu w inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskriw o do

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

https : I lbzp.uzp. gov .pll Zp40 0podgladOpublikowanego. aspx?i

vch):

ntSw z postgpowania mo2na

do udzialu w

udzielone w imieniu i narzecz pozostalych zamawtaj

r.4) KOMUNTT(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do doku

uzyskad pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona specyfikacja istotnych

warunk6w zam6wienia

Nie

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ogran fiV - wigcej informacji mo2rna

uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postg aniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

36d-4615...., 2017-10-19
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Komunikacja elekfroniczna wymaga korzystania z n

plik6w, kt6re nie s1 og6lnie dostgpne

Nie

N ieo grani c zony, p elny, bezpo Sredni i bezplatny

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

do tych narzEdzi mohna uzyr;kac pod

II. 1) Nazwa nadanp zam6wien iu przez zamawia z ,Zakup paliwa dla pojazd6w

sluZbowych bEd4cyoh w posiadaniu Wojew6dzkiego I toratu Ochrony Rodlin i

l,lasiennictwa w PoZnaniu

Numer referencyjny:

f'rzecl wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6w

techniczny

Nie

ia przeprowadzono dialog

II.2) Rodzaj zam6qienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert

Zamowienie podzielone jest na czgsci:

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w po

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrLega sobie prawo do udzielenia

cz9scr:

lVlaksvmalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re mo2e udzielone zam6wienie

jednemu wykonawQy:

p o2na skladad w

e cych czgSci lub grup

t9

hi

hltp s: I lbzp,uzp, gov .pll ZP 400p o dgladOpublikowanego, aspx?i 0daOe-436d-4615-... 20 l7 -10-19
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sluZbowych Wojew6dzkiego Inspektolatu Ochrony ltoSlfp i Nasiennictwa w Poznaniu i

terenowy ch kom6rek or ganizacy jnych znaj duj 4cy ch, i g r[ rru.tgpuj 4cy ch

trudowlane: Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywny fiakrrp paliwa do 55 pojazd6w

ntq umowv ra.mowet lut)

rniej scowoSciach: Pqznan, Czarnktiw,Chodziez,Gniezno, n,

Jarocin,Kalisz,Konin,Kol o,KEpno,KoScian,Krotoszyn , Migdzych6d, Nowy TomySl,

Oborniki Wlkp., Ostr6w Wlkp., Ostrzesz6w, Pila, P ,Rawicz, Slupca, Sroda Wlkp.,Srem.

Szamotuly,Turek, W4growiec,Wolsztyn,Wrze1ma,Zlot6{f przy pomocy kart paliwowyr;h

umoZliwiaj4cych zakup bezgot6wko\\y i innych przyjgtldh rozwiqzaniach identyfikacyjnych

przez W yl<onawcg uslug sprzeda2y paliw.

II.5) Gl6wny kod CPV: 09100000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

0913',2100-4

09 1 33 000-0

091 341 00-8

30163100-0

II.6) Calkowita wafio5d zam6wienia (ie2eli zamawiai, podaje irformacje o wartolci

zamdwienia):

WartoSi bez VAT:

Walul.a:

(w przypadku untdw rctmowych lub dynamicznego sys mu zakupdw - szacunkowa

calkowita maksyrnalna wqrtoit w calym okresie

dy nam i c z ne go sy s t e mu. z akup 6tv)

IL7) l),zy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6ry mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7

bfttps: I lbzp.uzp. gov.pl/ZP400I,odgladOpublikowanego. as px?i :a6e0daOe -436d-461 5 -.., 2017 -10-]r9



zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

kt6rych mowa w aft,22 ust,1 pkt I ustawy pzp (zalqc

ustawy pzp (zal4cznik nr2)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno6d techniczna lub zawodowa

https ://bzp.uzp, gov.pl/Zp400podgradopubrikowanego. aspx?i
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ik 
ru 2) oraz posiadania aktualnej i

zanr6wieniem wydana przez

l6rych 

mowa w art.22 ust.l pkr 4

-436d-4515-...

lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: Nie

Okredlenie przedmiptu, wielkoSci lub zakresu orazwaru 6w na j akich zo stanq udzielone

zam6wienia, o kt6r1,sh rnowa w afi. 67 ust. 1 pkt 6 lub . 134 ust, 6 pkt 3 ustawy p:rp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamrlwieni

umowa ramowa lub okr.es, na kt6ry zostal ustanowio

lub okres, na kt6ry zostala zawarta

dynamiczny system zakupdw:
miesi4cach lubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoficzenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

FII\ANSOWY TECHN

IIr. 1) WARUNKT uDZt ALU W POSTEPOWANI U

III,1.1) Kompeterncje lub uprawnienia do prowa

OkreSlenie warunk6w: Ocena spelniania warunk6w tanie dokonana wedlurg formtrly
spelnia/nie spelnizr n4 prsfl5faryie oSwiadczenia o s lu warunk6w udzialu w
postgpowaniu skkldane go przez Wykonawcg w :zakres wykazania spelniania warunk6w o

wai:nej ptzez okres trwania umowy koncesji na pro nie dzialalnoSci gospodarczej w
zakresie obrotu pa[iwarni cieklymi objgtymi niniejszy

Prezesa Urzgdu Regulacj i Energetyki.

Infc,rmacje dodatkowe

III.f .2) Sytuacja finansowa lub ekonom iczna

OkreSlenie rvarunki6w: )Z,amawtajqcy nie stawja szcze wego wa.runku w tym
zakresie. O cena spelniarLia warunku zo stanie dokonana dlug formuly spelnia/nie spelnia
na podstawie oSwipdcze:nia o spelnieniu warunk6w udz

przez Wykonawcg w zakresie Wkazanra warunk6w o l,

tu w tym postgpowarriu sklaclanego

20n-r0-r9



hfitps: I lbzp,uzp.gov .pll ZF400I'odgladOpublikowanego. aspx?i

iu warunk6w udzialu w

scowoSciach lub okolicach siedzib

A ON WYKLUCZENIU ORAZ

ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

nianiu warunk6w udzialu w

Strona 7 z 15

OkreSlenie warunk6w : Ocena spelniania warunk6w

spelniainie spelnia na podstawie oSwiadczenia o spt

anie dokonana wed,tug formulv

postgpowaniu skladarrcgo przez WykonawcQ w zi

kt6rych mowa w art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp (zz

dysponowaniem calo<lobowymi stacjami paliw w

wykazania spelniania warunk6w o

ik nr 2) oruzwykazania

ocldzialow Zamawiajqcego ora co najmnie dwoma obowymi stacjami paliw na terenie

kaldego zpozoslalych wojew6dztw (zatqcznik nr 6)

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskaz:ania ofercie lub we wniosku o

yisk osob wykonuj4cych czynno6cidopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i

pr zy r eahzacji z4mowienia wr az z informacj4 o kwal

doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacj e dodafkowr: :

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

kacjach zawodowych lub

IIL2.|) Podstaryy wykluczenia okreslon e w urt.24 st. I ustawy Pzp

nawcy na podstawie art. 24 ust. 5

fakultatywne podstawy wykl uczenia:

lll.2.2) Zam aw iaj 4clr pr zewiduj e wyklu cz enie wy

u s t awy P zp T ak Zamawiaj 4cy przewiduj e nastgpuj

Tak (podstawa r.yykluczenia okreslona w art, 24 utst.

Tak (podstawa nykluezenra okreslona w afi, 24 ust.

pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wT/kluczenia okreSlona w art. 24 ust.

Tak (podstawa r.yykluozenra okreslona w art. 24 ust.

Tak (podstawa wykluozenra okreSlona w art, 24 ust.

Ta.k (podstawa wykluczenra okreslona w art. 24 ust.

pkt 2 ustawy Pzp)

ptrd 3 ustawy Pzp)

pkt 4 ustawy Pzp)

lkt 
5 ustarW Pzp)

gkt 6 ustawy Pzp)

p1,17 ustawy Pzp)

pkt 8 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluozenra okreslona w art. 24 ust. 5

Tak (podstawa wyklu<:zenia okreslona w art. 24 ust. 5

III.3) WYKAZ OSWTA.NCZEN SKI,ADANYCH P WYKONAWCE W CE][,U

wsT4pNEGO POIWIERDZENTA, ZE NIE PODL

SPEI,NIA WARUNKI IJDZIALU W POSTEPOW

SELT]KCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz s

postgpowaniu

Tak

:a6e0da0e -436d-461 5 -... 2017 -10-19
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CELU POTWIER]DZE]\IA OKOLICZNOSCI" O K RYCH MOWA W ART. 25 UST.

] PKT 3 USTAWY PZI':

Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centrtrlnej pwidencji i informacji no dzialalnoSci

gospodarczej, ieheli orlrgbne przepisy wymagaj4 wnis11 do rejestru w celu wykazaniabraku

podstaw do wyklucze:ria, wystawiony nie wczeSniej diz O -i"rigcy przed uplywem terminu

skladania wniosk,6w o dopuszczenie do udzialu w waniu o udzieleniu zam6wienia

albo skladania ofprt, Aktualne 'zaswiadczenie wlaScir!$go naczelnika urzgdu skarbowego

potwierdzaj 4ce, 2e wykonawc a nte zalega z opllacanieffr podatk6rv, lub zalwiad,czen\e, Le

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odrodzeni lnA roz+ozenie na raty zaleglych

platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decylli wlaSciwego organu, wystawione nie

wczeSniej niz 3 miesi 4ce przeduplywem terminu sklJ,fania wniosk6w o dopuszczenie clo

udzialu w postgppwaniu o udzielenie zam6wienia. albd' skladania ofert. A.ktualne

zasw iadc zenie wtaSciwe g o o ddzial u Zaldadu rJ ri Spolecznych Jub Kasy

Rolniczego Ube4piecz',enia Spolecznego potwi erdzaj4ls,e, ze wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spdteczne, lub zaSwi adczeme,2e uzyskal

przewidziane praiwem zwolnienie, odrodzeni e lub rcz\lzenie na raty zaleglych platn,cSci lub

wstrzymanie w chioSci wykonania decyzliwstrzymanie w caioSci wykonania decyzji

niir 3 miesiqce prVed uplywem terminu skl

postgpowaniu o uldzielenie zam6wienia alb

uI.S) WYKAZ OS.WIADCZEN LUB DOK

O5wiadczenie o spelrrianiu kryteri6w selekcji

Nie

rlr.4) WYKAZ OSWhDCZEN LUB DOKUMENT

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZW

W. SKI,ADANYCH PR.ZEL

NIE ZAMAWIAJACEGO W

w UDZIAT,U W

rcji i informacji no dzialalno5ci

WYKONAWCq W POIJT4POWANTU NA

CELTJ POTWIERIDZEI{IA OKOLICZNOS

1 PKT 1 UST'AWY PZP

rll.s.l) W ZAKI3ESIE SPELNIANTA WARUNK

POSTQPOWANIU:

Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej

gospodarcz ej, jezplioclrgbne przepisy wymagajq*pir{,l do rejestru w celu wykazaniabraku

podstaw do wyklrrczerLia, wystawiony nie wczesniej nfp 6 miesigcy przed uplywem terminu

https: I lbzp.uzp. gov .pllZP400I,odgladOpublikowanego. aspx?i :a6e0da0e -436d-4615-.,. 2017 -10-19
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skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w itgpowaniu o udzieleniu zam6ivienia

albo skladania ofert, Aktualne za|wiadczenie wlaSci go naczelnika urzgdu skarbowego

potwierdzaj 4ee,'ze wykonawc a nie zalega z oplacanr m podatk6w, lub zaSwiadczenrie, Le

uzy skal pr zew tdziane prawem zwo lni eni e, o dro dzeni htb rozlo2,enie na rafi zaleglych

platnoSci lub wstrzynLanie w caloSci wykonania clec

wczeSniej niz 3 rniesii4ce przed uplywem terminu sk

Lrclzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowrema al

ji wlaSciwego organu, wystawione nie

nia wniosk6w o dopuszczenie do

zalwiadczeniewlaSci.wegooddzialuZakLadulJbezpt zet'r Spolecznych lub Kasy

Ro lni cze go Ub ezpiecz.eni a Spoleczne go p otwi er clzaj ,, ze wykonawca nie zalega z:.

oplacaniem skladek na ubezpie czenia zdrowotne i

przewidziane pr4wem zwolnienie, odrodzenie I ub

wstlzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasci

niz 3 miesi1ce przed upiywem terminu skladania wni

postgpowaniu o rldziellenie zamowienia albo skladani

III.5.2) W ZAKIRES|E KRYTERIOW SELITK:CJI

Irr.6) wyKAZ OS'ITrADCZEN LUB DOKUM

I skladania ofert, Aktualne

!,eczne, lub zaSwiadczenie" Ze uzv skal

zrenie na ruty zaleglych platnoSci lub

organu, wystawione nie wczeSniej

k6w o dopuszczenie do udzialu w

W SKI,ADANYCH PF.ZEZ

RYCH MOWA W ART. 25 UST.

WYKONAWC4 W potjT4powANru NA WEZWA IE ZAMAWIAJACEGO VY

CELU POTWIBRDZEIVIA OKALICZNOSCI, O

r PKT 2 USTAWY PZP'

IrI.7) rNNE DOKUMET{TY NIFIWYMIENIONE W kr rrr.3) - rrr.6)

WlEDURA
I'y.1) OPIS

IV.1.l) Tryb udzielpnia izam6wienia: przetargnieogran

IV. 1.2) Zamaw iaj4ety Lqda wniesienia wadium ;

Nie:

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje riig uclzielenie zaliczek na poczet

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

https ://bzp, uzp. gov.pl/Zp400podgladOpublikowanego.a.spx!
2017 -10-t9

[o,nania zamriwienia:

, a6e0da0e.-436d-461 5-.,.



IV.1.4) Wymaga sig zlotenia ofert w postaci kata

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza siE zlolenie ofert w postaci katalog6w e

katalo g6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Dopuszcza siq zlplenie oferty wariantowej

ZloAenie oferty lyariantowej dopuszcza sig tylko z je mzlohentem oferty

zasadniczej:

IV. 1. 6) P rz ew idyw \na liczb a wykon aw c 6w, ktdrzy

lnicznego systemu zakup6w I

postgpowaniu

(przetarg ograniczol1y, negocjacje z ogloszeniem, dialog

innowacyjne)

Liczba wykonawo6w

Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w

Maksymaln a hczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i lvykonawc6w:

IV.1.7) Informacje {ra temat umowy ramowej lub dyn

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduj e sig o graniczen ie liczby uczestnik6w

P r zew rdzi ana m aks y m alna li czb a uc ze stnik6 w um o wy

Strona l0 z l5

elektronicznych lub dol4czenia do

tronicznych lub dolqczenia do ofert

n4zaproszeni do udzialu w

ncylny, partnerstwo

owy ramowej:

https ://bzp.uzp. gov.pl/Zp400podgladOpublikowanego.aspx! a6e0da0e-436d-46f5- 2017-10-19
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Informacje dodatkowe:

stemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bqdqzam

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe

dodatkowe informacj e doty czqce

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu

w formie katalog6w elektronicznych:

kup6w dopuszcza sig zlozenie ofert

Przewiduje sig pobranie ze zloLonych katalog6w e tcznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dyna go systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

P rzew idziane j est przep rowadzenie aukcj i elektroni

przetarg ograniczorty, negocjacje z ogloszeniem) I\ie

lrlalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcj zie prowadzona:

Nale2y wskazad elQmenfy, kt6rych

Przewiduje sig ogr{niczenia co do

przedmiotu zam6ulienia :

ej (prz etar g nie o gr anic z ony,

wartoSci bgda p miotem aukcji elektronicznej :

przedstawionych rtoSci, wynikaj4ce z opisu

onawcom w trakcie aukcii

elektronicznej i jakie bgd4 warunki,

Lcznego, r ozw r4za1 i specyhkacj i

Nalezy podai, kt6re informacj e zostanq udostgpnione

elektronicznej orazj aki bgdzie termin ich udostgpnienia:

I nformacj e doty czqce pr zebie gu aukcj i elektronic znej :

Jaki jest przewidziar{y spos6b postgpowania w toku aukc

Informacj e doty czyc:e wykorzystywane go sprzEtu elekt

technicznych w zakrgsie pol4czeri:

https: I lbzp.uzp. gov.pl/Zf; 400PodgladOpublikowanego. aspx?i

na jakich wykonawoy bgd4 mogli licytowai (minimalne sokoSci post4pieri):

:a6e0da0e -436d-4615-... 2017 -10-19



Wynragania dolyczqce rejestracji i identyfikacji wykona w aukcji elektronicznej :

llnformacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasi ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlolyhnowych post4pie

nastgpnego etapu:

Warunki zamkniEcia aukcji elektronicznej :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

K,ryteria Znacpenie

najnizsza cena J,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w a

nieograniczony)
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z:,o stan4 zakwalifi kowani do

24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

raK

IV.3) Negocjacje z qgloszeniem, dialog ko

IV.3.1) Informacje rla temat negocjacji z

Minimalne wymagan a, kt6re mvszatspelnia

Przewidziane jest zasfirzelenie prawa do udz

b ez pr zepr ow adzema ne g o cj acj i

Przewidziany jest poQzial negocjacji naetap

Nalezy podac informacje na temat etap6w ne

informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje np temat dialogu konk

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub i

https :i/bzp.uzp. gov.pl/Zp400podgladOpublikow

Tak



lnformacja o wysokloSci nagr6d dla wykonawcow,ktorz

przedstawili rozwreyTania stanowi4ce podstawg do sk:

przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogr:am postgpowania:

I>odzial dialogu na etapy w celu ogtanrczeniahczby roz

l'lalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

I nforrnacj e dodatkorve :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjn

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuiace mini

odpowiadai wszystkie oferty:

Strona 13 z 15

podczas dialogu konkurencyj nego

ia ofert, jeZeh zamawiajqcy

qzan:

ne wymagania, kt6rym musz4

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby o

paprzez zastosowanig kryteri6w oceny ofert wskazanych

zan6wienia:

podlegaj 4cych negocj acj om

specyfikacj i istotnych warunk6w

IrLformacj e dodatkowe :

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetlwej, na kt6rej bgdzieprowadzona li ylacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis iotu zam6wienia w licvtacii
elektronicznej:

Wymagania dotyczqoe r.ejestracji i identyfikacji wykona

wg m a g ani a te chni c zr1 e ur zqdzen info rm aty c zny ch :

w licytacji elektronicznej, w tym

Spos6b postEpowania w toku licytacji elektronicznej, w ty

wysokoSci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6rv ricytacji elektronicznej i czasi

https: I lbzp.'zp. gov,pl/ Zp 400p ctdgladOpublikowanego. aspx?id

okreSlenie minimalnych

ich trwania:

-436d-46t5,-... 201'7-10-19
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Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo|yli nowych post4pien,

etapu:

zakwalifikowani do nastgpnego

'rernLin skladania wniosll6w o dopuszczenie do udziaru ticytacj i elektroniczrrei :

JData: godzina:

Termin otwalcia lic[utacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanaworow do treSci zawieranej umov4y w
sprawie zam6wienia pub,{icznego, albo og6lne warunki wy, albo wz6r umowy:

Wymagani a d oty czice zabezpreczenia naleLytego wyko

Lnforrnacj e dodatkorve :

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zrniany postanowi efi zawartej w stosunku do tresci ofertv.
na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: T

Nlalezy wskazac zakti;es, charakter zmian oraz warunki wadzeniazmian:

pnia umowy:

We w',zorze umowy (zatqczniknr 9 do SIWZ ) wynagrod

wynikaj4ce ze zlohohej of'erty, mole ulec zmianie ( cena

r ao ar pr zy znany zam?wi aj 4ce mu nie zmienni e przy slugu

znrianie , bez jakichkplwiek roszczen z tego tytulu ze stro

IV. 6) INFORMACJE ATIMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udosl;gpniania informacji o charakterze

nie przysluguj4ce Wykonawcy

tualna w dniu zakupu) , natomiast

\zamawraJ1cemu przez caly okres

lwaL zakupu paliw zgodme z

Wykonawcy.

trwania umowy, Za4awiajqcy zastrzega , iZbgdzie doko

rzeczywistymi potrzelbami , co oznacza,2e nie gwarantuj ztrktpu paliwa w ilo Sciach

dochodzil roszczeh z tytula zmian iloSciowych dostarcza

wymienionych w rozldziale I pkt I SIWZ na co Wykona a wyra2a zgodg i nie bgdzie

urnowy, ZamawiajEcy zasl;rzega, Le iloscipojazd,ow uiry

go paliwa w trakcie realizacj)

v/anych obecnie ptzez
Zamawiaj4cego ( zalt4cznil<nr 1 do wzoru umowy ) w e trwania umowy moze ulec

https: I lbzp.uzp. gov.pl/Zp4 00pc,dgladOpublikowanego. aspx?id



Srodki slu24ce ochronie: informacji o charakterze po
]ftY'n

IV.6.2) Termin sklfidania ofert lub wniosk6w o dopu

Data: 2017 -I1r-10, godzina: lI :45,

Skr6cenie terminu skladarnia wniosk6w, ze wzglqclu na

(przetarg nieograniqz ony, ptzelarg ograniczony, negocj
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nie do udzialu w postgpowaniu:

n4 potrzebg udzieleni a zam6,r,rienia

z ogloszeniem):

te zamowtenla. w

Unii Europejskiej oraLz

dzielenie zam6wienia, je2enii Srodki

l{ie

\Mskazac powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byc sporzEdzane oferty prtr wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postqpowaniu

>'JEzykpolski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: 2017 -12-05

skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig u.niewa2nienie postgpowania o

trrrzypadku nieprzy,znania Srodk6w pochodz4cych z b

niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzie ej przez paristwa czlonkowskie

Iluropejskiego Porozurnienia o Wolnym Handlu (E A), kt6re miaty by(. przezn^czone

na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia: I.[ie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o

slu24ce sfinansowahiu zam6wieri na badania naukow lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj1cy zamidrzal przeznaczy ( na sfinansowani caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaty mu przyznatne

IV.6.6) Informacj e dodertkowe:

IK I.- INI]ORMA DOTYC OFERT SCIOWYCH

https: I lbzp.uzp. gov.pl/ZIf 49 gPo4gladOpublikowanego. aspx?i :a5e0da0e -436d-461 5-... 2A11 -rc-\9


