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GM INA BABOSZEWO
09~130 Baboszcwo, ul. W;lrszJwska 9A

Regan 130378054
NIP 5671790440

Ogloszenie nr 65 I 228-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.

Gmina Baboszewo: : Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw
plynnych do zbiornikow pojazdow, maszyn i urzlldzen stanowillcych wlasnosc Gminy
Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowillzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamowienie mogll ubiegac si~ wylllcznie zakJady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich

wyodr~bnionych

organizacyjnic jednostek, ktore

realizowaly zamowienie, obejm uje spolecznll i zawodowll

integracj~

osob

b~dll

b~dllcych

czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wska:i:nik zatrudnienia os6b nalezllcych do jednej lub wi~cej
kategorii, 0 kt6rych mowa w mt. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy niz 30%, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Post~powanie

przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie
Post~powanie

przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajllcy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie

post~powania

Tak
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajl\cy powiel·zyllpowierzyli prowadzenie
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post~powania :

Urz'!d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo - jako

jednostka obsluguj,!ca zgodnie z Uchwal,! Nr XIII/94/20 16 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspo1nej obslugi administracyjnej i organizacyjnej
jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo za1iczanym do sektora finansow publicznych.
Postwowanie jest przeprowadzanc wspolnie przez zamawiajl!cych
Nie

Jeze1i tak, nalezy wymienic zamawiaj'lcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj'l postt;powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Post«!powanie jest przeprowadzanc wspolnic z zamawiajl!cymi z innych paiistw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przcprowadzania post«!powania wspolnie z zamawiajl!cymi z innych paiistw
czlonkowskich Unii Europejskiej - majl!ce zastosowanie krajowe prawo zamowieii
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo, krajowy numer identyfikacyjny 53359300000, ul.
ul. Warszawska , 09130 Baboszewo, woj . mazowieckie, paiistwo Po1ska, tel. 23 661 1091,
6611092,6611082, e-mail ugbaboszewo@wp.p1. faks 236 611 071.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminababoszewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktoty m moma uzyskac dostt;p do narzt;dzi i urz'ldzen 1ub
formatow p1ikow, ktore nie s,! og61nie dostt;pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ1\CEGO: Administracja samorz'ldowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA ljezeli dotyczy):

Podzial obowi'lzkow mit;dzy zamawiaj'lcymi w przypadku wsp61nego przeprowadzania
postt;powania, w tym w przypadku wsp61nego przeprowadzania postt;powania z
zamawiaj'lcymi z innych patlstw czlonkowskich Unii Europej skiej (kt6ry z zamawiaj'lcych jest
odpowiedzia1ny za przeprowadzenie postt;powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postt;powania odpowiadajll pozosta1i zamawiaj'lcy, czy zamowienie bt;dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj,!cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
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rzecz pozostalych zamawiajqcych):

1.4) KOMUNlKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni

dost~p

do dokument6w z post~powania mozna uzyskac

pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminababoszewo.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona

b~dzie

specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia
Tak
www.bip.gminababoszewo.pl

Dost~p

do dokument6w z

post~powania

jest ograniczony - wi~cej informacji mozna uzyskac

pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu

nale:i:y przcsylac:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w
post~powaniu

winny spos6b:

Nie
ImlY spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu

winny spos6b:
Tak
IilllY spos6b:
Przesylkq pocztowq, kurierskq lub osobiscie w zamkniytej kopercie.
Adres:
Urzqd GmillY Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, KANCELARIA
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OGOLNA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzt;dzi i urzl!dzeii lub formatow
plikow, ktore nie sl! ogolnie dostt;pne

Nie
Nieograniczony, peIny, bezposredni i bezpIatny dostyp do tych narzydzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajl!cego: : Dostawa (sukcesywny zakup na stacji

paliwowej Wykonawcy) paliw plynnych do zbiornikow pojazdow, maszyn i urZlldzeii
stanowiqcych wlasnosc Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Numer referencyjny: OAiZP.271.1.12.2018
przed wszczt;ciem postt;powania

0

udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy
11.3) Informacja

0

mozliwosci skladania ofert czt;sciowych

Zamowienie podzielone jest na czysci:
Tak
Oferty lub wnioski

0

dopuszczenie do udzialu w postt;powaniu mozna skladac w

odniesieniu do:

wszystkich czysci
Zamawiajl!cy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iljcznie nast"pujljcych czt;sci lub grup
czt;sci:

Zamowienie moze bye udzielone Wykonawcy na czysc 1, czysc 2 lub na obie czysci zamowienia.
Maksymalna Iiczba czt;sci zamowienia, na ktore mote zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

2
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11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielko§{:, zakres, rodzaj ii/o§{: dostaw, uslug lub
robOt budowlanych lub okrdlenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug~ lub roboty
budowlane: Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw plynnych do
zbiornik6w pojazd6w, maszyn i urz'ldzen stanowi'lcych wlasnosc Gminy Baboszewo w okresie od
01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Czysc 1: dostawa oleju napydowego 52 000 dm3 ;
dostawa benzyny bezolowiowej - 900 dm3; Czysc 2: dostawa LPG (autogazu) - 1500 dm3.

11.5) Glowny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09132100-4
09133000-0

11.6) Calkowita wartosc zamowienia Oezeli zamawiajqcy podaje informacje a wartoici
zam6wienia):

Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita
maksymalna war/oS{: w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w)

11.7) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan'l udzielone
zam6wienia, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. I pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane

b~dzie

zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi'lcach:

lub dniach:

lub
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data rozpocz4Ycia: tub zakonczenia:
Okres w miesiljcach Okres w dniach Data rozpoczycia Data zakOllczenia
2019-01-01

2019-12-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej,

0

He wynika to z odrl,bnych przepis6w

Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek udzialu w postypowaniu dotyczljcy
kompetencji lub uprawnieil do prowadzenia dzialalnosci,

0

ktorym mowa w pkt 5.2.1. lit. a)

SIWZ, jeieli wykaie, ie posiada aktualnlj koncesjy na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami cieklymi wydanlj przez Prezesa Urzydu Regulacji Energetyki
zgodnie

Z

art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.20IS poz.755),

Infonnacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek udziaru w postypowaniu dotyczljcy
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

0

ktorym mowa w pkt 5.2.l. lit. b) SIWZ, jeieli: a)

skladajljc oferty na cZysc pierwszlj lub obie czysci zamowienia - wykaie, ie posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiljzanej z
przedmiotem zamowienia na sumy gwarancyjnlj ubezpieczenia minimum 100000 PLN, b)
skladajljc oferty tylko na druglj cZysc zamowienia - zloZy oswiadczenie 0 spelnianiu
warunkow udziaru w postypowaniu (wzor zalljcznik Nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek dotyczljcy zdolnosci technicznej lub
zawodowej,

0

ktorym mowa w pkt 5.2.1 . lit. c) SIWZ, jeieli wykaie, ie dysponuje

nastypujljcym wyposaieniem w celu wykonania zam6wienia Pllblicznego (w okresie realizacji
zam6wienia): 1) dysponuje stacjlj paliwowlj llmoiliwiajljclj tankowanie bezposrednio do
zbiornikow pojazdow czynnlj minimum przez sZeSc dni w tygodniu ( pon.-sob.) w godzinach
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od 700 do 1700 . a) Czysc I zam6wienia: - co najnmiej jedno stanowisko do tankowania
pojazd6w z dystrybutora oleju napydowego/ benzyny bezolowiowej 95,

posiadaj~cego

aktualn~

legalizacjy Panstwowego Urzydu Miar - w odleglosci nie wiykszej nit 10 km od

siedziby

Zamawiaj~cego.

b) CZysc II zam6wienia: - co najmniej jedno stanowisko do

tankowania pojazd6w z dystrybutora LPG, posiadaj~cego

aktualn~

Urzydu Miar - w odleglosci nie wiykszej nit 15 km od siedziby
Zamawiaj~cy

legalizacjy Panstwowego

zamawiaj~cego.

wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie

do udzialu w postypowaniu imion i nazwisk os6b
zam6wienia wraz z

informacj~ 0

wykonuj~cych

czynnosci przy realizacji

kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:

Nie
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajllcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiaj~cy przewiduje

nastypuj~ce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W CELU
WSTE;PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie

0

niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

post~powaniu

Tak
Oswiadczenie 0 spelnianiu kryteri6w selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWYPZP:

I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postc,:powaniu
zamawiaj'lcy z'lda odpisu z wlasciwego rej estru lub z centralnej ewidencj i i informacji

0

dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrc,:bne przepisy wymagaj'l wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I Pzp;
2.Jezeli wykonawca rna siedzibc,: lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, 0 kt6rym mowa w pkt I sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibc,: lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj,!ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.
3.Dokument, 0 kt6rych mowa w pkt I, powinien bye wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesic,:cy
przed uplywem terminu skladania ofert. 4.Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca rna siedzibc,:
lub miej sce zamieszkania lub miejsce zamieszkania rna osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie
wydaje sic,: dokument6w,

0

kt6rych mowa w pkt , zastc,:puje sic,: je dokumentem zawieraj,!cym

odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument mini dotyczy6, zlozone przed
notariuszem lub przed organem s'ldowym, administracyjnym alba organem samorz'ldu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglc,:du na siedzibc,: lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.9. SIWZ stosuje sic,:. 5.W
przypadku w'ltpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez wykonawcc,:, zamawiaj'lcy
moze zwr6cie si" do wlasciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzib" lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument
dotyczy,

0

udzielenie niezbc,:dnych informacji dotycz'!cych tego dokumentu. 6.zgodnie z art.

24 ust. 8 Pzp wykonawca, kt61Y podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt \3 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawie dowody na to, ze podjc,:te przez niego srodki s,!
wystarczaj'lce do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg61nosci udowodnie naprawienie szkody
wyrz,!dzonej przest"pstwem lub przestc,:pstwem skarbowym, zadoseuczynienie pienic,:zne za
doznanq krzywd" lub naprawienie szkody, wyczerpuj'lce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wsp6lprac" z organami scigania oraz podj"cie konkretnych srodk6w technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kt6re S,! odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest"pstwom
lub przestc,:pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postc,:powaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje si", jezeli wobec wykonawcy, b"d'lcego podmiotem zbiorowym,
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orzeczono prawomocnym wyrokiem S'1du zakaz ubiegania siy

0

udzielenie zam6wienia oraz

nie uplyn'11 okreslony w tym wyroku okres obowi'1zywania tego zakazu. 7Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, jezeli zamawiaj'1cy, uwzglydniaj'1c wagy i szczeg61ne okolicznosci
czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj'1ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8
Pzp.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE; W POSTE;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWYPZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTE;POWANIU:
1. W celu potwierdzenie spelnienia warunku dotycZ'lcego kompetencji Iub uprawnien do
prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej Zamawiaj'1cy z'1da od Wykonawcy aktualnej
koncesji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami plynnymi
wydan'1 przez Prezesa Urzydu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. I ustawy Prawo
energetyczne, 2.W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycZ'lcego sytuacji ekonomicznej
Iub finansowej okreslonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiaj'1cy :4da od wykonawcy dokument6w
potwierdzaj~cych,

ze: I) Wykonawca skladajqcy oferty na cZysc pierwszq Iub na ubie cZysci

zam6wienia posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwi'1zanej z przedmiotem zam6wienia na sumy minimum 100000 PLN,
2)Wykonawca skladaj'lcy oferty tylko na czysc II zam6wienia nie przedklada Zamawiaj'1cemu
dokument6w potwierdzajqcych, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywi lnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi'1zanej z przedmiotem zam6wienia. 3.W celu
potwierdzenia spelniania warunku dotycz'1cego zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiaj'1cy

z~da

od Wykonawcy I)wykazu narzydzi,

wyposazenia zakladu lub urZ'1dZell technicznych dostypnych wykonawcy w celu wykonania
zam6wienia publicznego wraz z informacj'1 0 podstawie do dysponowania tymi zasobami wz6r zal'1cznik nr 5.1 (czysc I zam6wienia) i 5.2. (czysc 2 zam6wienia) do SIWZ 4.Zgodnie z
art. 24 ust. II Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotycz'1cych kwoty, jak'1 zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, firm
oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloz.yli oferty w terminie, ceny, i innych inforl11acji 0
kt6rych l110wa w art.86 ust.5 pkt 3 uPzp, przekazuje zamawiaj l)cemu oswiadczenie 0
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej sal11ej grupy kapitalowej , 0 kt6rej mowa wart.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniel11 oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody,
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ze

powi~zania

z innym wykonawc~ nie

prowadz~

do zakl6cenia konkurencji w postt;powaniu 0

udzielenie zam6wienia. Wz6r oswiadczenia 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej , 0 kt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi

Zal~cznik

nr 4 do

SIWZ.
III.S.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
1II.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 2S UST. 1 PKT 2
USTAWYPZP
Zamawiaj~cy
odpowiadaj~

nie 4da oswiadczen i dokument6w potwierdzaj~cych , ze oferowane dostawy
wymaganiom okreslonym przez zamawiaj~cego.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 1II.3) - Ill.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS
IV.1.I) Tryb udziclcnia zam6wicnia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2)

Zamawiaj~cy

zlJda wniesienia wadium:

Nie
Infonnacja na temat wadi urn

IV.1.3) przewiduje sil( udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sil( zlozenia ofcrt w postaci katalog6w elektronicznych lub dollJczenia do
ofcrt katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sit; zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol!)czenia do ofert
katalog6w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.loS.) Wymaga silt zlozenia oferty wariantowej:

Dopuszcza siy zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza siy tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.lo6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanlj zaproszeni do udzialu w
postltPowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.lo7) Informacje na temat IImowy ramowej lub dynamiczncgo systemu zakup6w:

Umowa ramowa bydzie zawaria:

Czy przewiduje siy ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej byd'l zamieszczone dodatkowe informacj e dotycz'lce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakupow dopuszcza siy zlozenie ofert w
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formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje siy pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporZljdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.S) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przelarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nalety podac adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bydzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci bt(dll przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sit( ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajllce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalety podac, kt6re informacje zostanl! udostypnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki b<;dzie termin ich udost<;pnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji eiektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos6b post<;powania w toku aukcj i eiektronicznej i jakie b<;dq warunki, na
jakich wykonawcy b<;dl! mogli iicytowac (mini maine wysokosci postqpien):
Informacje dotycZljce wykorzystywanego sprz<;tu elektronicznego. rozwiqzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polqczen:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje

0

liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyii nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nast<;pnego
etapu:
Warunki zamkniycia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERlA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofcrt:
IV.2.2) Kryteria

12 z 18

2018-11-2 1, 14:](

https:llbzp.uzp.gov. pl/Z P400PodgladOpublikowanego.aspx?id= ..

Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury,

0

kt6rej mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wieni a na podstawie ofert wstt;pnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofer!:
Nalezy poda6 informacj e na temat etap6w negocjacji (w tym liczb y etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj(jcego lub informacja

0

sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja 0 wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi(jzania stanowiqce podstawt; do skladania ofert, jezeli zamawiaj(jcy przewiduje
nagrody:

Wstc;pny harmonogram postc;powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi(jzan:
Nalezy poda6 informacj e na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

13 z 18

20 18- 11-2 1, 14:1(

https:llbzp.uzp.gov.p1lZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id= ..

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj qce minimalne wymagania, kt6rym muszq
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacj i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej , na kt6rej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej , na kt6rej jest dostypny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania teclmiczne urzqdzell informatycznych:
Spos6b

po st~p owania

w toku licytacji elektronicznej , w tym okreslenie minimalnych wysokosci

postqpien:
Informacje 0 liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post<)pien, zostanq zakwalifikowani do nastypnego
etapu:
Termin skladania wniosk6w

0

dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:
Termin i warunki zamkniycia licytacji elektronicznej:

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

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.S) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si" istotne zmiany postanowieIi. zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazae zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I.Zamawiaj'lcy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosci dokonania
zmiany Umowy w zakresie: I) zmiany wartosci umowy okreSlonej w §3 ust.! 2) zmiany zakresu
umowy okreSlonego w § 1 ust.! 2. Zmiana wartosci umowy moze nast'lpie w przypadku: I)
zmiany urzt;dowej stawki podatku VAT, 2) zmiany hurtowej ceny paliw okreslonych przez
producenta. 3. W przypadku wyst'lpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 pkt 1 ceny
jednostkowe netto paliw plynnych zostaj<j powit;kszone lub pomniejszone 0 kwoty podatku VAT
wynikajljclj z obowiljzuj<jcych przepisow, od dnia ich wejscia w zycie. Wykonawca rna obowiljzek
powiadomienia Zamawiaj<jcego pisemnie 0 zmianie cen w terminie do 30 dni od daly wystljpienia
tych okolicznosci. Nowe ceny moglj miee zastosowanie do paliw plynnych dostarczonych od dnia
wejscia w zycie wlasciwych przepisow. 4. W przypadku wystljpienia okolicznosci okreslonych w
us!. 3 pkt 2, ktorych Zamawiajljcy, dzialajljc z nalezytlj starannoscilj nie mogl przewidziee tj.
znaczny wzrost lub spadek cen paliw plynnych, zmiana wartosci umowy, okreslonej w § 3 us!. 1
nie moze przekroczye 50% wartosci zamowienia okreSlonego pierwotnie w umowie. lPodstawa
prawna: art. 144 ust.! pkt 3 uPzpl 5. Zmiany zakresu rzeczowego umowy dopuszcza sit; w
okolicznosciach zwiljzanych z: I) z rezygnacj<j przez Zamawiajljcego z zakupu ilosci paliw
plynnych okreslonej w § 1 ust.1 w przypadku zmniejszonego zuzycia wynikajljcego z potrzeb
Zamawiajljcego, w szczegolnosci spowodowanych sprzedazlj lub awarilj pojazdow, maszyn i
urzljdzeiJ. Zamawiaj ljcego w okresie realizacji umowy. Rozliczenie zmniejszonej ilosci paliw
plynnych bt;dzie siy odbywae odpowiednio wedlug stalego upustu/marzy okreslonej w §3 ustJ
Umowy. 2) ze zwit;kszeniem przez Zamawiajljcego ilosci paliw plynnych okreslonej w § 1 ust.1 w
przypadku zwiykszonego zUZycia wynikaj<jcego z potrzeb Zamawiajljcego, w szczegolnosci
spowodowanych zakupem nowych pojazdow, maszyn i urz<jdzeiJ., zwiykszonym zuzyciem na
potrzeby odsnietania drog itp. Rozliczen ie zwit;kszonej ilosci paliw plynnych bt;dzie sit; odbywae
odpowiednio wedlug stalego upustu/marzy okreslonej w §3 us!.3 Umowy. 6.Lljczna wartose
zmian wynikaj'lcych ze zmiany zakresu rzeczowego umowy nie moze przekraczae 10% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposob udost~pniania informacji

Srodki sluzljce ochronie informacji

0

0

charakterze poufnym (jete Ii dotyczy):

charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow

0

dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu:

Data: 2018-11-29, godzina: 11:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglydu na pilnlj potrzeby udzielenia zam6wienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) :

Wskazae powody:

Jyzyk lub jyzyki, w j akich moglj bye sporzljdzane oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w
postypowaniu
>

IV.6.3) Termin zwiljzania ofertlj: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si~ uniewaznienie

post~powania 0

udzielenie zamowienia, w przypadlm

nieprzyznania srodkOw pochodzljcych z budzetu Vnii Europejskiej oraz niepodlegajl!cych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia
calosci lub

0

Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie

cz~sci

zamowienia:

IV.6.S) przewiduje s i~ uniewaznienie

post~powania 0

udzielenie zamowienia, jezeli srodki

sluzl!ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajljcy zamierzal przeznaczye na sfinansowanie calosci lub

cz~sci

zamowienia, nie

zostaly mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cz~se

nr:
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urZtldZell stanowitlcych wlasnosc Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
1) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dos/aw, uslug lub robot

budowlanych lub okreSienie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

uslug~

lub roboty

budowlane:Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 52 000 dm3 oleju
napydowego i 900 dm3 benzyny bezolowiowej 95 do pojazdow maszyn i urztldzeiI stanowitlcych
wlasnosc Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2) Wspolny Siownik ZamowieiI(CPV): 09134100-8 , 09132100-4

3) Wartosc

cz~sci

zamowieniaUezeli zamawiajl!cy podaje informacje 0 wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesitlcach:
okres w dniach:
data rozpoczycia: 2019-01-01
data zakOl1czenia: 2019-12-31
5) Kryteria oeeny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 1500 dm3 gazu
Cz~sc

2 Nazwa: plynnego LPG (autogazu) do pojazdu stanowitlcego wlasnosc Gminy Baboszewo
nr:
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
1) KrOtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dos/aw, uslug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapolrzebowania i wymagan) a w przypadku partners twa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
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budowlane:Dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) 1500 dm3 gazu plynnego
LPG (autogazu) do pojazdu stanowi ~cego wlasnosc Gminy Baboszewo w okresie od 01 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 20 19 f.
2) Wsp61ny Slownik Zam6wien(CPV): 09 13 3000-0,

3) Wartosc

cz~sci

zam6wieniatie:ieli zamawiajljcy podaje informacje

0

wartosci zam6wienia):

Wartosc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi~cach:
okres w dniach:
data rozpoczycia: 20 19-01-01
data zakonczenia: 2019-1 2-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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