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Oeloszenie nr 5 84640-N-20 1 7 z dnia 2017 -09 -07 r.

In$ytut Md@rologii i Gospodarki Wodn{ - Pai$wcwvy In$ytut Badaurc4y: S.rkeywna

do$zuraol{u opaloregodlaOddzialu Indytutu Mdeorologii i Gopodarki Wodn{ Pai$wonrego In$ytutu Badawczego w K rakoirrie.

OGLOSZENIE O ZAMOWI ENIU -

DOdAWV

Zamievczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

O$eatie

dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wieniedotycry projektu lub programu wspolfinansowanego

ze

godk6iv Unii Europej skiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogq ubiega6 sig wylqcznie zaktady pracy chronion{ oraz wykonawcy, kt6rycfr

dlalalncx$, lub dzialalno66 ich wyodr$nionych organizacyjnie jednodek, kt6re

bf,q

rezrlizooldy T:im6ilienie obQ muje golecznq i zawodorvq integra{ q oob bdAcych czlonkami

grup spoleczn ie mar

gi n

alizo\ /anych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wska:2nik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 usI".2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL

30o/o, os6b

zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Pod gporuan i e

I

zqr

otir dza

pr

4r

wr adza pcd'm i ot,

p

crllt

r al

ny zam a,i

aj Ecy

Nie
Podgpoaran i e

kt

6r ern

u zamani

ai

ryy poa/

er

rytlporrti a ryl i

przeproruadzari e podgporuan i a

Nie
InformaQe na tenat podmiotu kt6rernu zamaa/ajqcy pcnruiazyl/pcnrriazyli prcnrvadzerrie
podQpoivania:

I
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Podqporaniej eS V zr4r o$rdzanewsp6lnie prze zama^,iaj qcycfl
Nie

JeZeli tak, naleZy

wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzzj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Pod gpouran i e j ed pr zep r ovvadzane wsp6l

czlonkoryskidr Uni i Europ{

n

i

e z zamawi aj qcym i

z

i

n

nych

paisw

ski{

Nie

W prrypadku przepro /adzania postgpowania wsp6lniez zamau/iajqcymi z innych pandw
czlonkoivskich Unii EuropQski{

-

majqce zadoaowanie kraj oare praro zam6\,vi€n

publicznych:
I

nfor macj e dodatk cnrve

l.

1)

NAZWA I ADRES Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy Instytut

Badawczy, kajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podlesna 61

,01673

Warszawa,

woj. rnazowieckie, paristwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowackachlopas@imgw.pl, faks 225 694 415,
Adres strony intemetowej (URL): www.imgw.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do nangdzi

plik6q kt6re nie sq og6lnie

lub format6w

dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny

,

i vz4dzeh

(proszg okrefli6):

Panstwowy Instytut Badawczy
|

.3) WSPoL NE

U

DZ I ELAN I E ZAM

owt

ENt

A (jed i dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiaj1cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej /1rlt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez
kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozo staly ch zamawiaj 4cych)

:

I.4) KOM UNIKACJA:

2
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Nieograniczony, pdny i bepo.*edni dodqp do dokumento\ / z podQpo\ivania mozna uzyskac
pod adresen (URL)

Nie

Ad res $rony i nter

ndoari,

na

kt6r{

zami eszczona bSzi e geqyf i kaQ a

idotnych war unk6\,v

zam6wienia
Nie
www.imgw.pl

Dodqpdodokument6rivzpodqporania jed ograniczony-wigc{ informacji moinauzyskad
pod adresen

Nie

Ofaty lub wnioski

o dopuszczeniedo udzialu w po$gpouraniu naleAl pr

za/a6:,

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuvczone jed przedanie ofert lub wnioskorru o dopuszczenie do udzialu w
podQpov\raniu w inny spoob:

Nie
Inny spos6b:

wymagane

je$ przedanie ofert lub wnioskovv

o dopuszczaniedo

udlalu w podqporvaniu

w inny sposob:
Tak

Inny spos6b:
Oferty nale2y sklada6 w formie pisemnej pod rygorem niewazno6ci.
Adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej - paristwowy Instytut Badawc zy, oddziat
w

Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Krak6w

K

I

z2l

omunikacj a dektroniczna wymaga koraT*an ia z nar zsa i ur z4dzqt lub for mat6iv plik6ru,

2017-09-07 l0:51

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=556b...

kt6re nie sq o96l

ni e

doSqpne

Nie
Nieograniczony, pelny, bezposred ni i bezpratny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskad pod
adresem: (URL)

SEKCJA

||

ll:

PRZEDMTOT ZAMOWTENTA

.1) Nazwa nadana zamd/vianiu prze.zamaaraiqcego: sukcesywna dostawa oleju
opalowego

dla Oddziafu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowego Instytutu Badawczego
w

Krakowie.

Numa rderencyj ny: Zp/4/2017/OI{k
Przed wszczgciem postepo,vania o udzidenie zam6rruieria przeprowadzono dialog tehniczny

Nie

| 1.2)

Rodza1 zam6wienia: Dostawy

ll.3) InformaQ

ao

mo2liwobi skladania ofert

czgsciorruych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:
Tak

ofaty

lub wnioaki o dopuvczeriedo udziaru w podgpo^ran iu mo2na sklada6 w

odniesisriu do:
wszystkich czgSci

zamaniQryy

zdrz€a

sobie prawo do udzidenia rqcznie nasqpuiecych czesci rub grup

czesci:

Maksymalna liczba czg!1 zam6\ ,ienia, na kt6re moze zoda6 udzidone zam6wianie jeonanu
wyKon€Mcy:
6

ll.4) Krotki opisprzedmiotu

zam6rrrrienia (widko6c,

zakeq rodaj i iloscdodaru, rdug lub

rob6t budovr/anydr lub okre5lenie zapotrrebourania i vrryrrnagari a w przypadku partner{wa
)

innoracyj nego - okrederie zapotrzebou/ania na innoracyj ny produkt, udugg lub roboty

'
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budovvlane Przedmiotem zam6wienia jest dostawa oleju opalowego dla oddzialu Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowego Instytutu Badawczego w Krakowie w podziale
na 6 czgsci: Zadanie 1. zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego
dla obiektu

w sHM siedlce, ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce, w szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju
opalowego. Trzy zbiomiki po 1000 litr6w pojemnoSci. Min. wielko56 jednorazowej dostawy 2000

lih6w max. wielkosi dostawy 3000 litr6w. zadanie 2. zaktes zadania obejmuje sukcesywn4
dostawg oleju opalowego dla obiekt6w SHM Sulej6w, ul. polna 10, 97-300 Sulej6w,

w

szacunkowej ilosci 4000 litr6w oleju opalowego. Trzy zbiomiki po 1000 litr6w pojemnosci. Min.

wielkoi6 jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkosi dostawy 3000 litr6w. zadanie 3.
zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla sHM Terespol, 21 -550
Terespol, ul. Polna 10 w szacunkowej ilosci 4000 litr6w oleju opalowego. Trzy zbiomiki po 1000

litr6w pojemnodci. Min. wielkoSd jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoSi dostawy 3000
litr6w. zadanie 4. zakrcs zadania obejmuje sukcesywnq dostawg oleju opalowego dla SHM
wlodawa 22'200 wlodawa, ul. Korolowska 77, w szacunkowej ilosci 3500 litr6w oleju
opalowego. Pojemnos6 zbiornika 3200 litr6w. Min. wielkosi jednorazowej dostawy 600 litr6w
max. wielkosd dostawy 3200 litr6w. zadanie 5. zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dosmwg
oleju opalowego dla SHM w czgstochowie,42-200 czgstochowa, ul. oleriki 32, w szacunkowej
iloSci 4500 litr6w oleju opalowego. PojemnoSd zbiornika 3000 litr6w. Min. wielkoSi jednorazowej

dostawy 1000 litr6w max. wielkod6 dostawy 2 500 litr6w. zadanie 6. Zakres zadania obejmu.Je
sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w plocku, 09-402 plock, Trzepowo 56, w

szacunkowej ilo3ci 3800 litr6w oleju opalowego. Pojemno5d zbiomika 2000 litr6w. Min. wielko66
jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkos6 dostawy lg00 litr6w.
wymagane parametry

jakosciowe: oleju opalowego w Terespolu, wlodawie, siedlcach i czgstochowie
lekkiego I klasy
jakosci: a) Ggstosi: w 15oc - max 0,860 kg/l (to2samo w 20oc - max 0,g35
kg/l) b) wartosi
opalowa - min 42,6 MJkg c) Temperatura zaplonu - min 56.c oleju opalowego lekkiego I klasy

jakosci w ASS Plock: a) gQstosi: w l5"c
temperatura zaplonu -

-

0,836 kg/l b) warrosi oparowa - 43,0 MJ/kg, c)

67"c oleju opalowego lekkiego I klasy w Sulejowie: a)

max 0'860 kg/l (tozsamo w 20oc - max 0,835 kg/l) b) wartodi opalowa - 42,7

kcavkg) c) Temperatura zaplonu

-

Ggsto66:

w 15oc -

MIkg (10200

min 56'c Ilo6i oleju opalowego jest orientacyjna, slu2qca

jedynie do skalkulowania ceny oferty, por6wnania ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Faktyczne zapotrzebowanie na opal z przyczyn niezaleznych
z uwagi na trudne do przewidzenia warunki pogodowe

r6zni6 od prognozowanego.

i
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toszczenta.

ll.5) Gtourny kod Cfl/: 09135100-5
Dodatkoruekody CPV:

||

.6) Catkoa/ta warto5d zam6rrrien ia

(j

ezd i zanarruia;qcy podaje infornnQ e o

wartqij

zanuruienia):

Wartosi bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umo\,v ramo\ Vch lub dynamic.zrego q/deru zakup6rl

-

szaqlnkcnrya

naksyrnal na warto6d w calyrn okesi e oborivi qzyrarani a umo/vy rarnru/q I ub dynani

q$aru

calkovita

caego

zakuy'ort)

ll .7) C4 prz6 /idujesjg udzideniezam6rvien, o kt6rych mo\/a w art. 67 ud.

1

pkt 6 i 7lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 u$aury Pzp: Nie
OkeSlenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone
zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust.

ll.8) Okres, w kt6rym realizourane bSzie

l pkt6lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

zamcnruienie lub okres, na

kt6ry zodala zavatla

umou/a ramo\ /a lub okreg na kt6ry zodal u$ancniviony dynamiczny rydern zakup6\,v:

miesi4cach: lub dniach:
lub
data r ozpoczgcia: lub zakoriczenia: 2018-04-30

||

.9) | nformaS e dodatkorive

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
||

r.1) WARUNK I UDZTAL U W pOSf EPOWAN| U
|||

.1.1) Kompdencje lub uprawnienia do pro,vadzenia okredon$

o ilewynika to z

t

z2l

dlalalno&i

zavrrodoarQ

,
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Oke$lenie warunk6w: Zam wiajryy nie okesla warunku w tym zakresie, Oceng spehiania
wanrnku udzialu w postgpowaniu Zamawiaj4cy przeprowadzi na podstawie zd1cznnego do

oferty oSwiadczenia, metod4 spelnia,/nie spelnia.
Informacje dodatkowe

lll.1.2) Sltua$a f inansorrra lub ekonomiczna
Oke6lenie warunk6w: Zamaviaj4cy nie oke6la warunku w tym zakresie, Oceng spelniania
warunku udzialu w postQpowaniu Zarnawiaj4cy przeprowadzi na podstawie zzl4czonego do

oferty oSwiadczenia, metod4 spelnia./nie spelnia.
Informacje dodatkowe

lll.1.3) Zdolnoac techniczna lub zalvodo/va
Okedlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre5la warunku w tym zakresie, Oceng spelniania
warunku udziafu w postgpowaniu Zamawiaj4cy przeprowadzi na podstawie zal4cmnego do

oferty ofwiadczenia, metod4 spelnia./nie spelnia.
Zanavtiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe:
||

t.2) PODSTAWY WYKL UCZENTA

lll.2.1) Poddary wykluczenia okregonew art. 24u*..1u$a/vy Pzp

lll

.2.2) Zamauiaj qcy przaruiduj e wykluczenie wykona^rcy na podSaivie art. 24 ust. 5

uga\ /y Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okredlona w art. 24 ust. 5

pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okredlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okedlona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

ll.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKT ADANYCH ?RZEZWYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO pOTWtERDZENTA, ZE NtE PODLEGA ON WyKLUCZENTU ORAZ
I

SPEI-

N

I

A WARU

NK

I

U DZI

At- U W POSTEPOWANI U ORAZ SPEL NI A K RYTERI A

SELEKCJI

I
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OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spdnianiu warunk6iv

udlalu w

podQpo\,vaniu
Tak
OSwiadczenie o spdnianiu kryter

icnrv

sdek{

i

Nie
| | | .4)

WYKAZ OsA/t ADCZEN

LU

B DOK UM ENToW, S(LADANYCH PRZEZ

wyKoNAWCE W POSTEPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 USI,

1

PKT 3

USTAWY PZP:
zaSwiadczenie wlaSciwego Naczelnika Urzgdu Skarbowego potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca

nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawione nie wczeSniej niz 3 miesi4ce przed uptywem

terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca zawarl
porozumienie z wlaSciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale2no6ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w caloSci
wykonania decyzji wladciwego organu; zaSwiadczenia wlaSciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczef Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, $ystawionego nie wcze6niej
niZ 3 miesi4ce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem w sprawie splat
tych naleinoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platnodci lub
wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wladciwego organu; odpisu z wlaSciwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy
wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5

pkt I ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OSA/IADCZEN LUB DOKUM ENTOW SKT-ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA WART.25 USI.

1

PKT

1

USTAWY PZP

III.5.1) WZAKRESE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

8
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ilt.5.2) W ZAKRESTE KRyTERt0W SELEKCJI
| | 1 .6)

WYKAZ OsWt

A DCZEN L UB DOK UM

ENT6W S(I_ADANYCH qRZEZ

wYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA WART.25 USr. lPKT 2
USTAWY PZP

lll.4INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt lll.3) - tlt.6)
Zobowi4zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w -

jeieli dotyczy; o5wiadczenie o przynale2no5ci lub braku przynale2noSci do grupy kapitalowej

SEKCJA IV: PROCEDUM
rv.1) oPrs
I

V

1.

1)

Tryb udzid enia zam6ri

en

i

a: Przetarg nieograniczony

1V.1.2) Zamauidlqcy 2qda wniedenia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

I

V. 1.3) Prza,vi duj e si q udzi d en

ie zalied< na poczd wykonani a zam6wi eni a:

Nie
Nale2ry podad informacje na temat udzielania zaliczpk:

1V.1.4) Wymaga

dgZozeria ofert w podaci katalog6riv dd<tronicznych lub dolqczenia do

ofert katal ogcnru d ektroni cznych :
Nie
Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

lV.1 .5.) Wymaga siq zlo2enia oferty war iantolvq

:

Nie
Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

I
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Zlo2pnie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

li.rha wykonarvc6vv, ktozy zodanq zapr@€ni do udlalu w

1V.1.6) Przauidywana
postQpcn /aniu

(prdarg ogranicany,

negocjaQ e z oglosreniern dialog konkurencyjny, partnersh/'/o innorrracyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

1V.1.7) Informacje na ternat umovvy r amorrvg lub dynamicznego

sysenu zakup6\iv:

Umowa ramowa bgdzte zawwta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bEd1 zznieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w
formie katalog6w elektronicz:rych:

Przewiduje si9 pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

1V1.8) Aukq a dektroniczna
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Przertidzianejed przeprovl/adzenieaukcji dektroniczn$ (prdarg nieogranic@ny, prdarg
ogranic@ny, negocjaQe z

ogtwriem) Nie

NaleZy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad

danarty, kt6rych wartcxb bf,q przedmiotan aukcj i dektronicznQ

:

Przeividuj e sig ogr aniczenia co do przeddawionych warto9:i , wynikaj qce z opisr przedmiotu
zamo/vienia:

Nale2ry poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektroniczrej i

jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysoko6ci post4pief):
Informacje dotycz4ce wykorzJstywanego sprzgtu elektronicntego, rozwi4zaft i specyfftacj i
technicznych w zakesie polqczeri:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie z+oityli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

tv2) KRYTERTA OCENY OFERT
1V.2.1)

Krytaia

1V.2.2)

Krytaia

oceny ofert

Kryteria

Tnaa.zenie

Cena

9s,00

Iermin dostawy 5,00

f

ll z2l

V.2.3) Zasf muranie procedury, o

kt6rq mowa w art. 2M

ug.. 1 ustarvy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak

lV.3) NegocjaQez ogloszertian, dialog konkuratcyjny, partnerdwo innq^/acyjne
1V.3.1)

Infomage na ternd

n€Socj acj i z

ogloazerien

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zas,uze2anie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert ws4pnych bez

przeprowadzenia negocjacj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

1V3.2) Informacje na tenat dialogu konkuretcyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zaria stanowi4ce podstawg do skladania ofefi, jeheli zamawiaj4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograriczenialiczby rozwi4zafr
Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V3.3) Informacje na tanat partner$wa inno,vacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

zzzl
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

lV4) Licytag

a

dektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania tech nic zne vr z4dzeA informatycznych

:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym oke3lenie minimalnych wysoko5ci
postqpien:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych postqpieri, 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 postanowieni4 kt6re zostan4 wprowadzone do tre$ci zatireranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczeria

n le|ylego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

tvs) zMTANA UMOWY
Przarviduj e sig i$otne zmiany poSanovvien zm,tart{ umo\ /y w $o€unk u do tresci oferty, na
poddavrti e

kt6r{

dokonano wybor u wykonavvcy : Tbk

Nalery wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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Zamawiaj4cy przewiduje mozliwoSd dokonania w okredlonych okolicmodciach zmian
postanowieri umowy zawartej z Wykonawc4. Wszelkie zmiany tredci umowy bgd4 wymaga6 pod
rygorem niewa2no6ci zachowania formy pisemnej. Przewidziana w ust. 18.2. mo2liwoii
dokonania zmian postanowief zawartej umowy obejmuje w szczeg6lnoSci nastgpuj4ce sytuacje: 1)
zmiany w obowipujqcych przepisach prawa lub wejScie w Zycie nowych przepis6w prawa w
zakresie przedmiotu umowy; 2) zmiany w innych, powi4zanych z przedmiotem Umowy

przedsigwzigciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiaj4cego, kt6rych
to zmian nie mo2na bylo przewidziel w chwili zawarcia umowy, wplywaj4ce na zakres, spos6b
lub terminy realizaqi przedmiotu Umowy; 3) zmiany w organizacji Zamawiajqsego, uplywajqce
na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy; 4) zmiany podejScia do realizacji

wymagari opisanych w SIWZ, jezeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezaleinych od

Zamatiaj4cego lub Wykonawcy okoliczno5ci, kt6re wyst4pily w hakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz zmiany te nie powoduj4 ograniczeniakorzy!;ci Zamawiaj4cego; 5) zaistnienie innej
okolicznoSci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkuj4cej niemoZliwodci4 wykonania lub
naleZytego wykonania przedmiotu umowy; 6) wyst4pienie okoliczno5ci sity wy2szej, o kt6rej

mowa we wzorze umowy; 7) wyst4pienie okolicznoSci, kt6rych Zamawi a14cy dzialaj4c z nalezyt4
staranno5ci4 nie m6gl przewidzieC, przy czym wartodi zmiany nie moZe przekroczyt, 50%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzsrze umowy; 8) zast4pienie
Wykonawcy nowym Wykonawcq, w szczeg6lnoSci w wyniku pol4czenia, podzialu,
przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lubjego przedsigbiorstwa, o

ile nowy Wykonawca bgdzie spelnial warunki udzialu w postgpowaniu, nie bgd4 zachodzi6 wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie poci4gnie to za sob4 innych istotnych zmian umowy; 9)

jeleli miany, niezaleinie od ich wartoSci, nie
10)

sq istotne

w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

jezeli l4czna wartodi zmian umowy jest mniej sza od

o kt6rym mowa we wzorze umowy;

10%o

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

Kaida zs stron umo\4y bgdzie mogla wyst4pie z propozycj4

dokonania zmian postanowieri zawartej umowy. Propozycja ta bgdzie musiala wskazywad na

okolicznoici uzasadniaj4ce wprowadzenie zmian,

a o ile

to wla6ciwe, zawieral takze dowody na

potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okolicznoSci.

IV.6) I NFORMACJE ADM I NI STRACYJNE

1V6.1)

$

4

z2l

oO

$oob

udo$Qpniania informa{ i o charakterze poufnym

(eidi

dotyc4y):

f i *uzqoe o*r roni e i nf or maq i o char akterze pouf nym
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1V.6.2)

Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuvczaniedo udzialu w pod€po,van iu:

Data: 2017 -09 -1 5, godzina: 1 0:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4

potrzeh udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

WskazaC powody:

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

1V.6.3)

Tamin a /iqzania ofertq: do: okes w dniach:

30 (od ostatecmego terminu skladania

ofert)
1V.6.4) Przaa/ duj e sie unie/vaznienie poSQpolvan ia o udzidenie zam6\ ,ienia, w przypadku

nieprz.fznania Srodk6riv pocirodzqrych z bud2du Unii EuropQskiQ oraz niepodlegajqcycfl
aivrotcnivi $odkcnru z pomocy

udzidonq przez pa6$wa czlonko\ /skie Europej d(iego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty
calosci lub

byl,przanuone

na $inansowanie

czeti zam6vienia:

1V.6.5) Przauiduje sie uniq^/a2nienie po$gpovvania o udzideniezamoariania,

duiqe$inansoraniu zam6wien

jezdi godki

na badania naukowelub pra@ roa^,ci oivq kt6re

z:ima$ti4qcy zamier zal W zenaczy6 na $inansowanie calo$ci lub czqbi zam6\ivien ia, nie
zodaly mu pr4znane
1V.6.6) | nfor macj e dodatkorve

Miejsce skladania ofert: IMGW-PIB Oddziat w Ikakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215, pok.

Seketariat

Czgsc
I Nazara:
nr:
1)

5

z2l

Zakres zadaria obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla obiektu w

SHM Siedlce. ul. Piaskowa 284.08-103 Siedlce

Kr6tki opis przedmiotu zamo/vienia (wid kosi,

zakres, rodzaj

i ilosc dod.M, ugug lub rob6t
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budodanych lub okreileniezapotrrebowania i urynagafi) a w przypadku partnerdwa
innoivacyjnego -okre$anie zapot r zebcn^/an ia na inncnrvacyjny produkt, udugq lub roboty

budollane:Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla obiektu w SHM
Siedlce, ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce, w szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju opalowego. Trzy

zbiorniki po 1000 litr6w pojemnodci. Min. wielko6i jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkodi
dostawy 3000 litr6w.
2) Wsp6l ny 9orruni k

3) Warto5i czgici
Warto6d bez

Zam6ivier(CFV):

09 1 35 I 00-5, 09 I 35000-4

zamorieria(eZdi zamawietjqcy podaje informacje

o

warto&l zamorvienia):

VAI:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia'.
data zakohczenia:

5)

Kryte ia oceny ofat:

Kryterium

Tneazenie

Cena

95,00

Iermin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Cze*
' 2 Naanva: Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla obiekt6w
nr:
SHM Sulej6q ul. Polna 10,97-300 Sulej6w
1)

Krotki opis przedmiotu zam6\,vienia (Wd kqic, zakreq rodzaj i ilci6 dodaq udug lub robot

budorulanych lub okreSlenie apotrrebowania i uryrnagai) a w przypadku

partnerSwa

innoaracyjnego -okre1aniezapotrzebo\ /ania na inno\ /acyjny produkt, udugg lub roboty

budollaneZakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawg oleju opalowego dla obiekt6w SHM
Sulej6w, ul. Polna 10,97-300 Sulej6w, w szacunkowej ilo5ci 4000 litr6w oleju opalowego. Trzy

16
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zbiorniki po 1000 litr6w pojemnodci. Min. wielko3i jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoS6
dostawy 3000 litr6w.
2)

W+6lny 9qrnik Zam6riar(CA/): 09135100-5,

3) Warto66 czqSci zamdwieniafi
WartoS6 bez

ezdi zamawiajqcy podaje informacjeo warto5ci zam6ruiertia):

VAI:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:
okres w dniach:
data rczpoczEcia:
data zakohczenia:

5)

Kryteia

ocany

ofat:

Kryterium
95,00

Cena

Termin dostawy 5,00

O I NFORMACJE DODATK OWE:

C4ii
'
nr:
1)

Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM
3 Nazwa:

Terespol,2l-550 Terespol, ul. Polna l0

Krctki opis przedmiotu zam6wieria (widkc66, zakreq rodzaj i

ila66 dodan,

u$t4 lub robct

budodanycfr lub okre$enie zapotrdorvania i wynagafi) a w prrypadku partnerdwa

innowaryjnego -okrederie zapotrzebowania na innorruacyjny produkt, udugqlub roboty
budorvlane.Zakes zadania obejmuje sukcesywnq dostawg oleju opalowego dla SHM Terespol,
21-550 Terespol, ul. Polna 10 w szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju opalowego. Trzy zbiorniki po
1000 litr6w pojemnodci. Min. wielkoS6 jednorazowej dostawy 2000

lih6w max. wielkoS6 dostawy

3000 lih6w.
2) Wsp6l ny

17
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9orynik Zamouvi en(CA/):

09 1 35 I 00-5, 09 1 35000-4
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3)

Warto5iczgll zam6\rvienia(ezdi zamaiviajqgy podajeinformacjeowartqqi zam6rvi$ia):

Warto66 bez

VAI:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data zakohczenia: 20 1 8-04-3 0

5)

Krytaiaoery ofat:

Kryterium
Cena

95,00

Iermin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Cz*C
' 4 Nazwa:
nr:
1)

Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM

Wlodawa 22-200 Wlodawa, ul. Korolowska 77

Krotki opis przedmiotu zam6^/ienia (wid kosc, zakes' rodzaj i

ilo66 dodaw,

tdtg

lub robdt

budorvlanydr lub oke9 enie zapotrabov\rania i wynagai) a w przypadku partnerSwa

innorracyjnego -okre5lenie zapot r zeborvan ia na innoruaryjny produkt, udugg lub roboty
budovrrlaneZakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM Wlodawa
22-200 Wlodawa, ul. Korolowska 77, w szacunkowej ilo5ci 3500 litr6w oleju opalowego. PojemnoSd

zbiornika 3200 litr6w. Min. wielko66 jednorazowej dostawy 600 litr6w max. wielkodd dostawy 3200
litr6w.
2)

W96l ny 9o,vni k Zam6wien(CFV):

3) Warto6d czg1l

091 35 I 00-5, 09 I 35000-4

zam&vieniafieZdi zamauiajqcy podaje informacje

o

wartoici zam6\ ,ienia):

Wartoii bez VAI:
Waluta:
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4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
dala zakohczpnia: 20 1 8-04-3 0

5)

Kryteia

oceny

ofet:

Kryterium

T.naazenie

Cena

95,00

Termin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Czqii
' 5 Nazwa:
nr:
1)

Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w
Czgstochowie, 42-200 CzEstochowa, ul. Oleiki 32

Krotki opis przedmiotu zam6wienia (wid koir,

zakres, rodzaj

i ilotif dodaa4 udug lub rob6t

budoa/anych lub okreflenie zapotrdowania i wynEgan) a w przypadku partn€rdwa

innoruacyjnego -okreSlenie zapotrzebo\ /ania na inndvacyjny produkt, u*ugQlub roboty
budorrrlane Zakres zadania obejmuje sukcesywnq dostawg oleju opalowego dla SHM w
Czgstochowie, 42-200 CzEstochowa, ul. Oleriki 32, w szacunkowej ilo6ci 4500 litr6w oleju
opalowego. Pojemno66 zbiomika 3000 litr6w. Min. wielkofi jednorazowej dostawy 1000 litr6w max.

wielkodi dostawy 2 500 lih6w.
2) Wsp6l ny

9orni k Zamowi ei(CPV):

09

13

s

1

00-5, 09 1 35000-4

3) Wartodc czqsci zamorivieria( eZd i zamarrviajqcy

podajeinformacjeowartogi zam6\ivi€nia):

WartoSi bez VAI:
Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozooczecia'.
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data zakoriczenia:
5)

Kryteria oceny ofert:

Kryterium
95,00

Cena

Termin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Czgsc
Zak:res zadania obejmuje sukcesywnq
6 Naanva:
nr:
Plocku,09-402 Plock, Trzepowo 56
1)

Kr6tki opisprzedmiotu zam6^/ienia (widko66,

dostawg oleju opalowego dla SHM w

zakres, rodzaj

budcnrulanydr lub okre5lenie zapotrzSoruania i wynagah) a

i iloscdodavrt, udug lub robot

w przypadku partnerSwa

innoracyjnego -okreSlenie zapotr zebovrran ia na innovvacyjny produkt, u*ugg lub roboty
budolrlane. Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w Plocku,
09-402 Plock, Trzepowo 56, w szacunkowej ilo6ci 3800 litr6w oleju opalowego. Pojemno$i zbiomika
2000 litr6w. Min. wielkoSd jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkoSi dostawy 1800 litr6w.
2)

W96l ny Sorni k Zam6wien(CFV)

3) Wartosc czqsci zam6vvienia( eZd
WartoSd bez

: 09 l 35 I 00-5, 09 I 35000-4

i zamauidlryy podaj e infor macje

o

wartoli

zamcn /ienia):

VAI:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data

5)

z*oiczenia:

20 I 8-04-3 0

Krytaia ocary ofet:

Kryterium

Tnqazenie

Cena

95,00

Termin dostawy 5,00

l0

z2l

2017-09-07 10:51

https:4bzp.uzp.gov.plrZP400PodgladOpubl

ikowanego.aspx?id=556b...

O I NFORMACJE DODATKOWE:

>.1

z2l

201'7-09-07 l0:51

