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Polska Agencja Roavoju Przedsiębiorcmści: Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla
samochodów służbowych PARP

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU

-

Usługi

Zamiesrłzanieogłoszenia:Zamieszc7anleobowiązkowe
o głoszenie doĘczy : Zamowięnia publicmego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej
Nie

Nanva projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącmie zakłady pracy chronionej orazwykonawcy'
których działalnoŚćo lub działalnośćich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteĘ które
będą realircwały zamówienie, obejmuje społecmą i zawodową integrację osób będących

cżonkami grup społecmie marginalimwanych
Nie

Nalezy podaó minimalny procentowy wskamik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w aft. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejsą' niż3}Yo, osób zatrudnionych

ptzezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA

I:

MAWIA.IACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Info rmacj e na

te

mat

po dmio

tu któ

re

mu zamaw iaj ący powi e rzy| l pow ier

zyl

i prowadzeni

e

postępowania:

I
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est przeprowadzane wspólnie pr7pz ZAm^wiaj ących

Nie
JeŻeli tak, na|eĘ wymienió zamawiających,ktotzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz

podać adresy ich siedzib' krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowa dzane wspólnie zramawiającymi z innych państw

cżonkowskich Unii Europej skiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicmych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,krajowy numer

identyfikacyjny 1718109500000, ul. Pańska 81 ,00834 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. (022) 432 80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (0ŻŻ) 432 86 Ż0.

Adres strony internetowej (t-lRL) : www.parp. gov.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony intęrnetowej pod którym moŻnauzyskać dostęp do naruędziiurządzen|ub
formatów plików, które nię są ogólnie dostępne
I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

: Administr acja

rądowa centralna

WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy)z

I.3)

Podziałobowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeplowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymizinnych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających
jest odpowiedzialny 7a przeprowadzęnte postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiającY,

c4

zamówienie będzie

udzielane przęzkazdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienie Zostanie udzielone
w imieniu i na rzeczpozostaĘch zamawiających)
r.4)

:

KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania możta uzyskać
pod adresem (URL)
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Tak
www.parp.gov.pl

Adres strony internetowejo na której Zamieszł7nna będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.parp.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ogranicmny - więcej informacji możra uzyskać
pod adresem

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektroniczrie
Nie
adres

Dopuszcmne jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej - Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert w formie elektronicznej
Adres:
ul. Pańska 81/83,00-834 Warszawa

Komunikacja elektroniczra rvymaga korzystaniaznarądńiurądznń lub formatów

ptikóq które nie
3 216

są ogólnie dostępne
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Nie
Nieogranic Zony, pełny, bezpośredni ibezpłatny dostęp do tych narzędzi moŻna uzyskać pod
adresem: (LIRL)

SEKCJA II : PRZEDMIOT

IENIA

II.l) Nazwa nadana zamówienirprzazz^milwi^jącegoz Zakup paliwa w obrocie
bezgotówkowym dla samochodów słuzbowych PARP

Numer referencyj

ny z

p

I

41

lB N201 I

P rzndwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadmno dialog

techniczry
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o mozliwoŚci składania ofert częŚciowych
Zamowienie podzielone jest na części:

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

możla składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzrga sobie prawo do udzielenia łączrie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba częścizamówienia, na które moze zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,ZakreS, rodzaj i ilośćdostaw,

usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określeniezapotrzrbowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ
budowlane: Przędmiotem zamówienia jest zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla
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bieĄcy ch zadan Agencj i' P rzedmiot

zamówienia obejmuje również doraźmy zakup materiałów eksploatacyjnych oraz korzystanie z
usług mycia na myjni automatycmej.

II.5) Główny kod CPV: 24611100-|

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

09r32r00-4
09134100-8

09211r00-2
3983 1 s00-

1

Ż4961000-8
34300000-0
50112300-6

II.6) Całkowita wartoŚć zamówienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartośó bez

VAI: 323949,6I

Waluta:

PLN
(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita

maksymalna wartośćw całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

IL7) 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,októrychmowawart.67ust'1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawyPzp:
II.8) okreso w którym realimwane będzie zamówienie lub okreso na który mstałarawarta

umowa ramowa lub okreso na który mstał ustanowiony dynamiczry system zakupów:
miesiącach:

5
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lub
data

rozpocąciai lub

zakofirczoniai

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia ręalizowany będzie sukcesywnle ptzez
okres 48 miesięcy, w zalęŻnościod potrzeb Zamawiającego,jednak nie wcześniejniŻ od 16
|istopada 2078r.,zzastrzeŻeniemust. 22.Zamawiający zastrzega sobie praworca|izacjtumowy

przeddniem, o którym mowa w ust.

I,w przypadku

gdy uprzednio zawartapIzez

Zamawtającego umowa wygaśnie przed 16 listopada 2018

r.

INFO RMACJE O CHARAKTERZE P RAWNYM.
M. FINAIISOWYM T TECHNI CZNIYM
EKoNoNĄIC

SBKCJA

TII:

ilI. 1) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ilI.l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
określenie warunków: W zakresie ,,kompetencji technicmej lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalnościzawodowej'' Wykonawca zobowtązany jest wykazac, Że posiada
koncesję na obrót paliwami ciekĘmi na terenie RĘ zgodną z wymogami ustawy z dnia 10

kwietnia I997r. Prawo energetycme (Dz.U. z20l7r. poz.220 ze zm.).
Informacie dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicnta

okreŚlenie warunków:
Informacię dodatkowe
rrr.1.3) Zdolnośćtechniczra lub zawodowa

określenie warunków: W zakresie

',zdolnoŚci

technicmej lub zawodowej'' Wykonawca

zobowiązany jest wykazaÓ, Że w okresie ostatnich 3 lat przed upĘwem terminu składania
ofert, a jeŻeli okres prowadzenia dziaŁalnoŚci jest krótsry

-

w tym okresie, wykonał lub

wykonuje naleĘcie 2 usfugi polegające na sprzedaĘ paIiwaw obrocie bezgotówkowym' w
tym: - kaŻda o wartości co najmniej 200 000 zł brutto

(aw przypadku, gdy wartośćumowy

została określona w walucie innej niz złoty przeliczenie nastąpi wg Średniego kursu złotego

ogłoszonego przezPrezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy narealizację
dostawy); - kaŻda trwająca co najmniej 36 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

6z16

2018-06-13 l4:02

https: I lbzp.uzp.gov.pl I ZP 400Pod gl adOpubl i kowanego. aspx?i d:5dc..

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących cąlnnościprq, realizacji

zamówieniawrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY

WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy rrykluczenia okreŚlone w art. 24 ust,1 ustawy Pzp

IIl.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3)

WYKAZ oŚwrłnczEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU

wsTĘPNEGo POTWIERDZENI A,ŻENIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKIaDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu orazspełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
III.4)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

o

SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KTORYCH MowA w ART. 25 UST'

1

PKT

3

USTAWY PZP:
odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

ul.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH Pp.ZEZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA w ART' 25 UST. 1 PKT
'7
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USTAWY PZP
m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw
1) vłykazusługwykonanych'

uuzrAŁU w POSTĘPoWANIU:

aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch równiez

wykonywanych' w okręsie ostatnich 3latprzedupĘwem terminu składania ofert,
okres prowadzęnia działalnościjest krótszy

-

a

jezeli

w tym okresie, wrazzpodaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, natzeczktórych usługi zostały wykonane, oraz

załączeniemdowodów okreŚlający ch, czy usługi zostaĘ wykonane lub są wykonywane

naleĘcie,przy czymdowodami, o których mowa,

są referencjebądżinne dokumenty

wystawionę plzezpodmiot, nalzęczktórego usfugi byĘ wykonywanę' a w prrypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane' a jeŻelizuzasadnionej przyczyny o

_
obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oŚwiadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch nadal

wykonywanych referencjebądŹinne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie
powinny być wydane nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upĘwem tęrminu składania ofert;2)
koncesja, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt a) Ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Energetycme w zakresie obrotu paliwem objętym niniejsrym zamówieniem.
III.5.2)
rII.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

WYKAZ oŚwłoczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE

DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
Wykonawcach,którzy

złoĘlioferty w postępowaniu, zobowiązany jestprzekazac

Zamawiającemu oświadczęnie o prrynalemoŚci lub braku prrynaleŻności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy,którzy ilozyli oferty częściowew postępowaniu. W
stosownej sytuacji, wraz7p złoŻenięmoŚwiadczenia, Wykonawca moze przedstawić dowody,
Że powiązania z innym Wykonawcą, który

złoĘłofertę tym samym postępowaniu, nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku konsorcjum' oświadczenie składa oddzielnie kaŻdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienię. Wzór oŚwiadczeniaZamawiający udostępni wraz informacją
o wykonawcach,któtzy

8z16
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SEKCJA IV: PROCEDURA
N.1) OPrS
IV. 1. 1)

Tryb udzielenia zamówienia:

P

rzetargnieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający Ąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofer1w

wysokości 6 000,00 (słownie: sześćtysięcy) złotych.

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nalezy podaó informacje na temat udńęlanta zaliczek

Iv.1.4) Wymaga się żozenia ofert w postaci katalogów elektroniczrych lub dołączenia do
ofert katalo gów elektroniczrych:

Nie
Dopuszcza się żozenie oferl w postaci katalogów elektronicmych lub doŁączenia do ofert
katalogów elektronicmych:

Nie
Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się żozenie oferty wariantowej

Nię
ZłoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferty
zasadniczej

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy

mstanązaproszeni do udziału w

postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerStwo

9z16
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innov,acyjne)
Ltczba wykonawców

Przewidywana minimal na liczba wykonawców
Maksymaln a |iczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Cry przewiduje się ogtaniczenieltczby uczestników umowy

Pr

zewidziana mak

sy m

ramowej:

a|na lic zb a uc ze stnikó w umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamic 7nego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicmego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakupów dopuszcza się złoŻenie ofert w
formie katalo gów elektronicmych:

Przewiduje się pobranie ze ztroŻonych katalogów elektronicmych informacji potrzebnych do
sporądzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczra

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczłLej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem) Nie

Nalezy podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

l0z16
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Nalery wskazać elemenĘ, których wartościbędą przedmiotem aukcji elektroniczrej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,rrynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje doty czące przebiegu aukcji elektronicmej

:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicmej

i

jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytowaÓ (minimalne wysokoŚci postąpień):

Informacje dotycące wykorąystywanego sprzętu elektroniczlego,rozwiązań i specyfikacji

technicmych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicmej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czastrwania:

Cry wykonawcy' ktÓrzy nie złoĘlinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Warunki zanknięcia aukcj i elektronicmej

IV.2)

:

KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2)

Kryteria

Kryteria

Znaczęnie

Upust procentowy od litra paliwa

40,00

Liczba stacji benzynowych na terenie RP

40,00

Cena jednostkowa zavłydanie karty flotowej 10,00
odległoŚó do najblizszej stacji beną'nowej

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa w art. 24aa ust.l' ustawy Pz1l (przetarg
nieograniczony)
Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniemo dialog konkurencyjny' partnerstwo innowacyjne
Iv.3.1) Informacje na temat negocjacli z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
be

z pr zepr ow adzęnia ne

go cj acj

i

Przewtdziany jest podziaŁ negocjacji na etapy w celu ograniczenia|iczby ofert:

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

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymaganzamawiającego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagód dla wykonawcóq któtzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rorwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻe|i zamawnjący
przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gam postępowania:

Podziałdialogu na etapy w celu oganiczenialiczby rozvvlązan'.
Nalezy 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 wsrystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu |iczby ofert podlegają9ych negocjacjom
poptzęZzastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
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zamowenla:

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektronicma

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzonalicytacja elektronicma:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicmej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicmej, w tym
wymagania technicme urądzen informatyc my ch
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określęnie minimalnych wysokości

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

Czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie złoĘlinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicmej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy w

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

Wyma gani a doty c ząc e zab

e

zpie czenia nale Ęte go wyko nania umo wy

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA

uMowY

Przewiduje się istotne zniany postanowi eń zawartejumorvy w stosunku do treścioferty, na
podstawie której dokonano rryboru łrykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian orazwarunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje mozliwośc zrliany postanowień niniejszej umowy nazasadach
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określonych w art. 144 uPzp. Zamawiapcy dokona zriany treścizawafisj umowy w

następLliącychprzypadkach' gdy: 1) nastąpi zrrliana powszechnie obowiązujących przepisów w
stosunku do obowiązujących na chwilę podpisania niniejszej umowy w zakresie dotyczącym:

zmianprawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy zdnta 9 listopada 2000 r. o
utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2018 L poz. 110), uPzp,

ustawy zdnia}lipca2004 r. o swobodzie działalnoŚci gospodarczej (tj.Dz.U. z20I7 poz.2168
ze zm.), ustawy zdnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t1.Dz.U.
2017 r.poz.1376,1475), ustawy

zdniaTT sierpnia2009

r. o

finansachpublicmych(t.1.Dz.U.z

2017 r. poz.2077 ze zm.). Zmiana regulacji okreŚlonych w zdaniu poprzednim musi wywierać
bezpoŚredni

wpĘw narealizację przedmiotu umowy i moze prowadzić do modyfikacji

wyłącznie tych zapisów umowy' do których się odnosi; 2) nastąpi zmiana: a) stawki podatku od
towarów i usfug, b) wysokościminimalnego wynagrodzeniazapracę albo wysokoŚci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia I0 paŹdziernikaZ))2 r. o
minimalnym wynagrodzeniuzaplacę (tj.Dz.IJ. zŻ0I1 r' poz.847 zę mr.), c) zasad podlegania
ubezpieczeniom społeamymlub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społecme lub zdrowotne, będą miaĘ wpływ na kosŻy wykonania zamówienia
przez Wykonawc ę, zmianie ule gnie wy soko śó wynagro dzenia naleme go Wykonawcy
odpowiednio do zaistniaĘch zmian - jeżeltzmiany te będą miaĘ wpbw na koszty wykonania

ptzezWykonawcę Zamówienia, wynikającego zzawartej umowy' kaŻda ze stron umowy' w
terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejścia w Ęcie,moŻę zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych
moze nastąpić po wejŚciu w

IV.6)

icie

przepisów będących przyczynąwaloryzacji.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki słuĄce ochronie informacji o charakterze poufnym
Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-2I, godzina: l0:30,

Skrócenie terminu składania wnioskow, ze wzg|ędu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszsniem):
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Wskazaó powody:

Jęryklub jęryki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
>

polski

IV.6.3) Termin zvłiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego tęrminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważrienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodącychzbudzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

avrotowi środków Z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być prrcmaczone na sfinansowanie
całościlub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważrienie postępowania o udzielenie zamówienia, jezeli środki

słuĘce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ronvojowe, które
zamawiający zamierzałprrnmaczyć na sfinansowanie całościlub częŚci zamówienia, nie
mstały muprzyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. Zaleca się sporądzenie oferty na formularzu ofertowym' którego wzór stanowiZałączniknr
3 do SIWZ. Do formu|arza ofertowego Wykonawca załączy: a) oświadczenie, o którym mowa

w aft. 25a ust. I uPzp, stanowiące Załącznk nt 2 do SIWZ; b) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik. Pełnomocnictwo naleĘ przedstawić w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie; c) zabowiązanie innego podmiotu

-

jeŻe|i Wykonawca polega na

zdolnoŚciach innego podmiotu nazasadach określonych w art. 22auPzp. 2. Wykonawca
wskaze w ofercie: 1) Upust procentowy (%) od litra paliwa ; 2) Ilośó stacji benzynowych na
terenie RP; 3) Cenę jednostkową zav'ydanie karty flotowej (wtórnika);4) odległośćw km do
najbliŻszej całodobowej stacji benzynowej (połączenie drogowe Zapomocą Google Maps) od

siedziby Zamawiającego. PowyŻsze elęmenty oferty, o których mowa w pkt 1)-4) powirrny
zostać przedstawione w sposób umozliwiający ocenę oferty zgodnie zkryteriami oceny ofert

określonymiw $14 SIWZ. 3. Wykonawcaprzed zawarcięm umowy przekażre Zamawtającemu:
3.1 listę stacji benrynowych wrazzdokładnymi ich adresami;3.2 Nr telefonu lub dedykowaną

aplikację/portal internetowy, gdzie będą przyjmowane zg}oszeniaw przypadku utraty karty
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(kradzieĘ, zgubienia) lub jej miszczenia 3.3.ogó1ne Warunki u4ltkowania kart.

ZNT,ACT.T,IIKI .INFORMACJE DOTY CZACB, OFERT
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