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Ogloszenie nr 594226-N-2017 z dnia20l7-09-27 r.

Instytut Mdeorologii i Gospodarki WodnQ - Pafidworly In$ytut Badawczy: $kceqfwna
dodawa ol$u opalcn /€o dla Oddzialu In$ytutu Mdeorologii i Gogodarki Wodnq Pah$wourego I n$ytutu Badarczego w K rako\

/ie

OGLOSZENI E O ZAM OWI ENI U - DOdATW
Zamieszczanie ogloezenia: Zamieszszanie obowiqzkowe
O gf oazar i e d oty ey'.

Zam,6wienia publicznego

Zam6rieniedotyczy projektu lub programu wsp6lfinansoruanegoze$odk6iv Unii EuropQskiQ
Nie

Naaara

prcjektu lub programu

O zamoivienie mogq ubiega6 sig

dzialalnci6, lub

dlalalnef

wylryniezaklady pracy chronionQ oraz wykonalcy, kt6rych

ich wyodr$nionych organizacyjniejednodek,

kt6reb$q

ralizoualy un6wieniq ob{mujegolecznq i zawodoruq integraQqosob b€dSqych czlonkami
grup spoleczn ie mar

gi n al

izc

^/anych

Nie

Nale2ry poda6 minimalny procentowy

wskalnik zatrudnienia os6b nalei4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w aft.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy ni| 30Vo, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Podqporuanie przeprowadza cerrtralny zamawiaj qcy

Nie
Podqporanieprzeprouradza podmiot, kt6rernu z:ima'Ni{qcy polia4rl/portriaryli
pr

zepr cnvadzen ie poSQporvania

Nie
lnformaQe na ternat podmiotu kt6rsnu zamauidlryy porvier zytlporvier ryli prorvadzenie
podQpovvania:
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Podgpoaraniej ed prze4l wtad,zarnewsp6lnie przez zama\rviaj qcydl

Nie

Jezeli Izk, nale2y wymienid zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz
poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Podgpoaranie

jed przeprq /adzanewsp6lniez zama\/iajqcymi z innydr pafidw

cztonkoryskicfr Uni i Europ{

ski{

Nie

W przypad k u

pr zepr oivadzan i a po$qporvani a wsp6l ni e z zamanti aj qcymi z i nnych

czlonkowsk ich Unii Europ{ skiej

-

paridw

majqce zadosowanie krajowe prauro zamdrien

publicznycfr:
I

nfor maQ e dodatkqrus

l.

1)

NAZWA I ADRES Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy Instytut

Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podle6na

6l ,01673

Warszawa,

woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416,5694263, e-mul grazyna.glowackachlopas@imgw.pl, faks 225

69

4 41 5.

Adres strony intemetowej (URL): rrv'wrv.imgw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyska6 dostgp do narzgdzi i urz4dzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg oke5li6):
Panstwowy Instytut Badawczy
1.3)

wsPolNE

UDZTELANTE ZAM 6WtENtA fieldi dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
posQpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaria postgpowania z
zarnawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Ewopej skiej (kt6ry z zanawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, c4' i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bqdzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie , czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozn staly ch zamawiaj qcych)

:

t.4) KOM UNTKACJA:
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Nieograniczony, pdny i bezpoiedni dodqp do dokument6\,v z podQpo^/ania mo2na uzyskac
pod adresrn (URL)

Nie

AdresSrony interndotar$, na kt6r$' zamieszczona bf,ziegeqfikaQa idotnych warunk6\ /
zam6tr/ienia
Tak

www.imgw.pl

Dodgp do dokumentfuv z podqpolania jest ograniczony - wieoq informacji mo2na uzyd<a6
pod adresern

Nie

Oferty lub wnioaki o dopuszczalie do udzialu w podqpolaniu nale4/ przesylae:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczonej ed przedanie ofert lub wnioekorv o dopuvczariedo

udlalu w

podQpo,vaniu w inny spoob:

Nie
Inny spos6b:

\Afmagane jed przedanieofert lub wniosk6ar o dopuszczetie do udlalu w podgpo\ /aniu
w inny sposob:
Tak

Inny spos6b:
Oferty nale2ry skladai w formie pisemnej pod rygorem niewaino3ci.
Adres:
Inst;rtut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Insfrtut Badawczy, Oddzial w

Krakowie, ul. Piotra Borowe go 14,30-215Itak6w

Komunikacja dektroniczna wymaga k orzy$ania z nar z{,zi i ur z$zal lub for mat6w plik6rv,
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kt6re nie sq o96lnie dodQpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpodredni i bezplatny dostgp do tych

n aruQdzi

moirn uzyskad pod

adresem: (URL)

||

.1) Nazwa nadana zarn6vvieniu p(

ze. zama\^ti4qcego: Sukcesywna dostawa oleju opalowego

dla Oddzialu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pafstwowego Instytutu Badawczego w

Krakowie.
N

umer rdaencyj ny : ZP / 5 I 20

| 7 / Ol(k

Przed wszczgcien podQpoirania o

udldenie zamorvienia przeprorvadzono dialog tehniczny

Nie

| 1.2)
|

Rodzaj zam6wi€nia: Dostawy

| .3) | nformaQ a o

moZiwogi skladania ofert czqsciorvycfi

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:
Tak

Oferty lub wnioski

o

dopuszczeniedo udzialu w podQpo^/aniu mo2na sktadad w

odniesieniu do:
wszystkich czgSci

Zamauidlryy zdrzega sobie prarvo do udzidenia lqgznie nadqpujqcyd'

czeSci lub

grup

czqlj:

M

aksymalna liczba czqbi zam6\ ,ienia, na kt6re mo2e zoda6 udzidone zam6vvienie jednernu

wykona,r/cy:

ll.4) Krotki opisprzedmiotu zam6vvi€nia (widkosc,

zakres, rodzaj i iloscdodaru, udug lub

robot budoivlanydr lub okreSlenie zapotrzebcnruania i vuynagah ) a w przypadku partnerswa
inncnruacyjnego -

4ZLl

okreilenie zapot r zeborvan ia na inno/acyjny produkt, uslugglub roboty
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budoivlane Przedmiotem zam6wienia jest dostawa oleju opalowego dla Oddziatu Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowego Instl'tutu Badawczego w Krakowie w podziale
na 3 czESci: Zadanie

l.

Zalses zadania obejmuje sukcesywnq dostawg oleju opalowego dla

obiekt6w SHM Sulej6w, ul. Polna 10, 97-300 Sulej6q w szacunkowej iloSci 4000 litr6w oleju
opalowego. Trry zbiomiki po 1000 lih6w pojemnoici. Min. wielko6d jednorazowej dostawy 2000

lih6w max. wielko6i dostawy 3000 litr6w Zadanie 2. Zakres zadania obejmuje sukcesywn4
dostawg oleju opalowego dla SHM w Czgstochowie, 42-200 Czpstochowa, ul. Olenki 32, w

szacunkowej ilodci 4500 litr6w oleju opalowego. PojemnoSi zbiomika 3000 litr6w. Min. wielko66
jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielko66 dostawy 2 500 litr6w Zadarie ! . Zakres zadania
obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w Plocku, 09-402 Plock, Trzepowo 56,

w szacunkowej iloSci 3800 litr6w oleju opalowego. PojemnoS6 zbiomika 2000 litr6w. Min.
wielkoS6 jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielkoS6 dostawy 1800
parametry jako6ciowe: Oleju opalowego Czgstochowie lekkiego

litr6w

Wymagane

I klasy jako6ci: a)

GgstoS6:

l5oC - max 0,860 kgll (tozsamo w 20oC - max 0,835 kg/l) b) WartoS6 opalowa - mn 42,6

w

MJkg

c) Temperatura zaplonu - min 56'C Oleju opalowego lekkiego I klasy jako6ci w ASS Plock: a)
gqsto66:

w 15'C - 0,836 kg/l b) wartoSi opalowa - 43,0 MJ,4<g,

c) temperatura zaplonu - 67oC

Oleju opalowego lekkiego I klasy w Sulejowie: a) GEstodi: w 15'C - max 0,860 kg/l (tozsamo w

20'C - max 0,835 ke/D b) Wartodd opalowa - 42,7 MJ/kg (10200 kcaVkg) c) Temperatura zaplonu

-

min 56oC llo56 oleju opalowego jest orientacyjna, slu24cajedynie do skalkulowania ceny oferty,

por6wnania ofert i wyboru najkorzystniej szej oferty. Faktycme zapotrzebowanie na opal z

ptzyczyn niezaleZnych od Zamawiajqcego, w szczeg6lnodci z uwagi na trudne do przewidzenia
warunki pogodowe w sezonie grzewczym 201712018, moZe sig r62ni6 od prognozowanego. W
takim przypadku Wykonawcy nie bgd4 przyslugiwaly Zadne roszczenia.

ll.5) Gt6,vny kod CFV; 09135100-5
Dodatkoruekody CFV:

ll.6) Calkovita

wartd

zam6^/ienia

(edi

zannwiaja6y podaje infornaQeo

wartqij

zanpwienia):
Wartodc bez

VAI:

Waluta:
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(w przypadku urnl/v ranuvydr lub dynanicaego sl/deru zakup6riv

-

szacunkovva calko,vita

nakryrrnlna warto66 w calyrn okede oborviqzywania umo/'/y ranp\ /q lub dynaricztqo

ryderuzaku@w)

ll.7) Czy przea/dujesig udlderiezam6rruien, o ktorydt mo /a w art. 67 ud.

1

pkt 6 i 7 lub w

art. 134 u$. 6 pkt 3 u$aury Pzp: Nie
OkreSlenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

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

ll.8) Okreq w kt6rym realizorane bgdzie zam6^,ienie lub okreq na kt6ry zodala antarta
umq/a ramo^/a lub okres, na kt6ry zodal u$ano iony dynamiczny sy$ern zakup6\itl:
miesiqcach: lub dniacfi

:

lub
data rozpoczgcia: I ub zakonczenia: 201 8-04-30

| 1.9) |

nforma{ edodatkcnrue:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOM ICZNYM. FI NANSOWYM I TECHNICZNYM
||

t.1) WARUNKt UDZ|At_U W POSTEPOWANT U
lll

.1.1) KompdenQ e lub upra\^/ni€nia do pro\ /adzenia okre9onQ dzialalno6ci zawodov{

o ilewynika to z

,

odr$nycfr przepisow

OkeSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre5la warunku w tym zakresie, Oceng spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Zamawiajqcy przeprowadzi na podstawie zal4czonego do

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

.1.2) $tuacj a f inansovva lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okredla warunku w tym zakresie, Oceng spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Zamawiaj4cy przeprowadzi na podstawie zal4czonego do

oferty oSwiadczenia, metod4 spelnia/nie spelnia.
Informacje dodatkowe

lll

.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodonra

Oke6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6la warunku w tym zakresie, Oceng spehriania

oztl
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warunku udzialu w postgpowaniu Zamawalqcy przeprowaAzi na podstawie zalqczonego do

oferty oSwiadczenia" metod4 spelnia/nie spelnia.
Zanawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziafu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci przy rcalizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe:
||

t.2) PODSTAWY WYKL UCZENTA

lll.2.1) Pod$arvy wykluczenia okregonew art. 24 uS. 1 u$awy Pzp

lll.2.2)Zunauiajqcy przavidujewykluczeniewykonalcy na pdda.,tlieart. 24 ud. 5
udaary Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia oke6lona w arl. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okredlona 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 okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w axt. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
lff

.3)

wyKAz os^/t ADczEN S(r-ADANYCH

qRZEZ WYK ONAWCE W CEL U

WSTEPNEGO POTW|ERDZENtA, ZE NtE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI-NIA WARUNKI UDZIAT-U W POSIEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
O$ryiadczenieo niepodleganiu wykluczeniu oraz spdnianiu warunk6\,v udlalu w
podQpo,i/aniu
Tak

O9viadczenieo spdnianiu kryte i6ltr sdd<cj

i

Nie
| | 1.4)

WYKAZ OS/UIADCZEN

L

UB DOK UM ENToW, SKI-ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA WART.25UST.

1

PKT 3

USTAWY PZP:
f

ll.5) wYKAz os^/tADczEN LUB DOKUM ENToW SKI.ADANYCH ?RZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

tztt
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA WART.25UST.

1

PKT

a7

...

1

USTAWY PZP
Ir|

.5.1) W ZAK RES E SPEI

|||

.5.2)

W ZAK RES E

NIANIA WARUNKOW UDZIAI U W POSTEPOWANI

K RYTERT

0W

SEL EKCJI

U:

:

il t.6) WYKAZ OsA/tADCZEN LUB DOKUM ENT6W

S(t ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA WART.25 UST. lPKT 2
USIAWY PZP

lll.7) INNE DOKUM ENTY NIE WYM IENIONE W pkt lll,3) - lll.6)
Zobowiqzanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dysporycji niezbgdnych zasob6w -

jezeli dotyczy; O6wiadczenie o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy
kapitalowej

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) oPrs
I

V. 1. 1 )

Tryb udl

d eni a zam6ivi ari a: Przetarg nieograniczony

1V1.2) Zamaitriajqcy 2qda wniesienia wad ium:

Nie
Informacja na temat wadium

1V.1,3)

Przariduje de udzideniezaliczd< na poczd wykonania

zam6\ivien ia:

Nie
Nale2y podad informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Mtlmaga

ofat

sigzloienia ofat w podaci katalog6rv dektronicznych lub dotqczaria do

katal og6iv dektroni cznych

:

Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacie dodatkowe:

8zl7
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/q:

Nie
Dopuszcza sig zlohenie oferty wariantowej

Nie
Zloaenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloleniem oferty zasadniczej:

1V.1.6) Przartridywana liczbawykonawcdiv, kt6rzy
postQpc

i

z&anqzaprosz€ni do udlalu w

u

^/an

(prdarg ogranic@ny,

negoq acje z oglo€reniern dialog konkurencyj ny,

partnadwo

i

nnoaracyj ne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

1V.1.7)

lnfomacj

e na

ternat umo,vy ratno/vq lub dynamicznego ryderu zakup6\,v:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres shony intemetowej, na kt6rej bEd4 zarnieszcmne dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

9z17
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Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dyruunicznego systemu zakup6w:

1V.1.8)

Auk{a dektroniczna

Przervidlanejed przepro\^/adzenieaukQi dektronicznQ (prdarg nieogranic,Dny, prdarg
ogranicrcny, negocjacje z ogtlosreniem) Nie
Naleiry podac adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

NaleZy wskazad

denenty, kt6rych wartog:i bflq przedmiotem aukcj i dektroniczn{

:

Przea/dujesiq ograniczenia co do pr z€d$aivionydt wartodci, wynikajqez opist przedmictu
zam6rvienia:

Nale{

poda6, kt6re informacje zostan4 udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektroniczrej oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotycz4ce ptzebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b posQpowania w toku aukcji elektronicznej i

jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowa6 (minimalne wysoko6ci post4pief):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego spzgtu elektronicznego, rozwi4zaA i specyfikacj i
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piefr, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

l0zl7

1V.2.1)

Kryteia

1V.2.2)

Kryteria

ooeny ofert:
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1V2.3) Zadosoitranie procedury,

okt6rq

moiva w

aft.24aaud. 1 udaffy Pzp (przetatg

nieograniczony)
Tak

lV.3) Negocjacj
I

V.3.

1

)

|

ez

ogloszanian, dialog konkurencyj ny, partne dwo inno /acyj ne

nf or maej e na

terd

n€gocj aq i z ogtloszan i ern

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wsrystkie oferty:

Przewidziane jest zastzelenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

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

Informacie dodatkowe

1V.3.2) | nformacje na

terlat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla wykonawc6q kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, j eircli zamariai4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozvti4za:h:
NaleZy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

llzlT
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1V.3.3)

lnforma$e na tenat partnerdwa innoruacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne *ymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty

:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez
zastosowaaie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

lV.a) L icytacj a d ekt r on iczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania technicme vz4dzef' informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okeSlenie minimalnych wysokoSci
post4pieri:

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

Wykonawcy kt6rz1 nie zlo2yli nowych postqpiefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

12z17
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lv.s) zMTANA UMOWY
Przaariduje dg isotne zmiany podanor/isl zawartq umqivy w doq.rnku do tre6ci ofaty, na

poddawie

kto{

dokonano wybou wykonaurcy: Tak

Nale2y wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamaviaj4cy przewiduje mo2liwo56 dokonania w okreSlonych okolicznoSciach zmian
postanowief umory z.awartej z Wykonawc4. 18.3. Wszelkie zmiany tre6ci umowy bgd4 wymaga6
pod rygorem niewaino5ci zachowania formy pisemnej. 18.4. Przewidziana w ust. 18.2. mo2liwo6i
dokonania zmian postanowief zawartej umowy obejmuje w szczeg6lnodci nastgpuj4ce sytuacje: 1)
zmiany w obowi4zuj4cychprznpisach 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 Zanawiaj4cego, kt6rych

to zmian nie moina bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, wplywaj4ce na zakres, spos6b
lub terminy realizacji przedmiotu Umowy; 3) zmiany

w oryanzacji Zamawiaj4cego, wplywaj4ce

na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy; 4) zmiany podej3cia do realizacji

wymagari opisanych w SIWZ,

jeieli

taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezaleZnych od

Zamawiaj4cego lub Wykonawcy okolicmoSci, kt6re wyst4pily w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz zniany te nie powodujq ograniczenia korzySci Zanawial4cego;5) zaistnienie innej

okolicmodci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkuj4cej niemo2liwo3ciq wykonania lub
nale2ltego wykonania przedmiotu umowy; 6) wysqpienie okolicznodci sily wyzszej, o kt6rej
mowa we wzorze umowy; 7) wyst4pienie okolicznoSci, kt6rych Zamawi aj4cy dzialalqc z naleLrytq
staranno6ci4 nie m6 g) przewidziel, przy czym wartodi zmiany nie moie przekroczyt

50o/o

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy; 8) zast4pienie
Wykonawcy nowym Wykonawc4 w szczeg6lno6ci w wyniku pol4czenia, podzialu,
przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lubjego przedsigbiorstwa, o
ile nowy Wykonawca bgdzie spelnial warunki udzialu w postgpowaniu, nie bgd4 zachodzid wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociqgnie to za sob4 innych istotnych zmian umowy; 9)

jeleli zniany, niezale2nie od ich warto5ci, nie s4 istotne w rozumieniu art.
10)

144 ust. 1e ustawy Pzp;

jezeli l4czna wartoSi zmian umowy jest mniejsza od l0% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

o kt6rym mowa w e wzorze umowy

;

18 .5 .

Kalda ze stron umowy bgdzie mogla wyst4pi6 z

propozycjq dokonania zmian postanowieri zawartej umowy. Proporycja ta bgdzie musiala
wskazywa6 na okolicznoSci uzasadniajqce wprowadzenie zmian, a o ile to wla$ciwe, zawieral
takZe dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okolicznoSci. 18.7. ZmiNry

postanowieri zawartej umowy nie mogq doprowadzi6 do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

13
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IV6) I NFORMACJE ADM

1V.6.1)

$oO

X

i

I

NI

STRACYJNE

Sosob udodQpniania informacji

*uzqe

ocfi roni e i nf or maq

o charakterze poufnym (le2di dotycat):

i o char akterze pouf nym

1V6.2) Ter min skladania ofert lub wnioakdrv o dopuszczenie do udzialu w pod€po\ /aniu:
Data: 2017-10-05, godzina: 10:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetatg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazad powody:

Jgzyk lubjgzyki,

wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

1V.6.3)

Termin

di&nia

drertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)
1V.6.4) Przarviduje sie unieivaznienie

podqporania o udzidenie zam6ivienia, w przypadku

nieprzyznania $odkfui pochodzqcych z bud2du Unii Europ$ skiQ oraz niepodl€ajqcycf'
a^,roto\ /i Srodkoiv z pomocy udzidon{ przez panSwa czlonkcrutrskie EuropQ skiego
Porozumienia o Wdnym Handlu (EFTA), ktore mialy by6 przeznaczone na $inansou/anie

caloij lub ceqiJ zam6rienia:
1V.6.5) Przaa/duj e sig unierva2nienie podgpowania o udzid€nie zam6iviania,

je2di $odki

du2qce $inanscnaraniu zam6lrien na badania naukoirre lub prace rozwojo/t/e, kt6re

zamatuiajqcy zamiq zal V zez:naa,zy6 na $inansorirranie calogi lub czq6ci zam6/vial ia, nie

zodaly mu przyzlane
I

V.6.6) | nfor macj e

dodatkore

Miejsce skladania ofert: IMGW-PIB Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14,30-215

Krak6q pok. Sekretariat.
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Zaktes zaAania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla obiekt6w

SHM Sulej6w ul. Polna 10,97-300 Sulej6w

Krotki opisprzedmiotu zam6^/ienia (wid kosc, akres, rdzdl i ilo$ dodry, uslug lub robot

budorllanydr lub okeSleniezapotrdo/vania i wyrmgai) aw pr4ypadku partner$wa
innorvacyjnego -okreflanie zapot r zebon/an ia na innoruacyjny produkt, udugg lub roboty
budoivlaneZakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla obiekt6w SHM
Sulej6w, ul. Polna 10,97-300 Sulej6w, w szacunkowej ilodci 4000 litr6w oleju opalowego. Trry

zbiomiki po 1000 litr6w pojemnoSci. Min. wielkoSd jednorazowej dostawy 2000 litr6w max. wielkoS6
dostawy 3000 litr6w.
2) Wsp6l ny

$oivnik Zam6ivial(CFV):

3) Wartosc czqsci
Warto66 bez

zam6rieria(edi

091

35

I

00-5,

zamav,tidlryy podaje informaQeo warto6ci zam6ivienia):

VAI:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesiqcach:
okes w dniach:
data rozpoczgcial.

data zakoriczenia: 20 I 8-04-30

5)

Krytaia

ocany

ofet:

Kryterium
Cena

9s,00

Iermin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Czes6
2 Nazura:
nr:
l5zl7

Zaktes zadaria obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w
Czgstochowie, 42-200 CzEstochowa, ul. Olefki 32
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1)

Krotki opis przedmiotu zam6\ /ienia (widkocc, zakr€s' rodzaj i ilo6c dodanr, udug lub rob6t

budodarrydr lub okredeniezapotraborvania i wynagai) a w prrypadku partnerdwa
innor'racyjnego -okrefleriezapotrz$o,vania na innoivacyjny produkt, uslugQ lub roboty
budcnarlane Zakes zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w

Czgstochowie, 42-200 Czgstochowa, ul. Oleriki 32, w szacunkowej ilo5ci 4500 litr6w oleju
opalowego. PojemnoSd zbiomika 3000 litr6w. Min. wielko66 jednorazowej dostawy 1000 litr6w max.

wielkoSi dostawy 2 500 litr6w.
2)

W96lny $ournik Zamoruien(CPV): 09135100-5,

3) Warto66 czgSci

zam6rviania(eZdi zamaotidlryy podaje informacjeo wartogi zam6^/ienia):

WartoSi bez VAI:
Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:

okes w dniach:
data rozpoczgcia:
data z*ohczeni^a: 20 1 8-04-3 0

5)

Krytaia

oceny

ofat:

Kryterium

T.naazenie

Cena

95,00

Termin dostawy 5,00

6) I NFORM ACJE DODATKOWE:

CzQsC
' 3 Nazwa:
nr:
1)

Zaktes zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w

Plocku,09-402 Plock, Trzepowo 56

Kr6tki opisprzedmiotu zam6iviffia (wid kosc, zakreg rodzaj i

ilo66 dodavrt, uslug lub robot

budowlanych lub okre$ enie zapotrreborania i wyragari) a w przypadk u partner$wa

innoracyj nego -okre$enie zapotrzeboarania na inno\ivacyj ny produkt, udugg lub roboty
budorvlane:Zakres zadania obejmuje sukcesywn4 dostawg oleju opalowego dla SHM w Plocku,

16z17
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09-402 Plock, Trzepowo 56, w szacunkowej ilodci 3800 litr6w oleju opalowego. PojemnoSd zbiomika
2000 litr6w. Min. wielko56 jednorazowej dostawy 1000 litr6w max. wielko6d dostawy 1800 litr6w.
2) Wsp6lny

9wirnik Zamtuial(CA/): 09135100-5,

3) Wartosc czgsci zam6rvienia( e2d i zamawiajqcy

podajeinformacjeowartoSj zam6/vienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4) Czastrwania lub termin wykonania:

okes w miesi4cach:
okes w dniach:
data rczpoczqcia:

dala zakohczenta: 20 I 8 -04-3 0

5)

Kryteia ocery ofat:

Kryterium

TneazPnie

Cena

95,00

Iermin dostawy 5,00

6) I NFORMACJE DODATKOWE:
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