
Ogloszenie nr 654686-N-20 I 8 z dnia 20 t 8- I l -28 I

I(omenda Powiatowa Paristwowej Stra2y Poiarnej: Dostarva paliw plynnych dla Komendy Powiatowej Paristrvorvej Stra2y Pozarnej rv Nysie,

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU - Dostawv

Zanieszczanie ogloszenia : Zattteszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie tlotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6rvienie dotyczy projektu lub programu rvsprSlfinansowanego re Srotlk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wyl4cznie zaklady

rezlizowaly zamiwienie' obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2ypodacminimalnyprocentowywskaZnikzatrudnieniaos6bnale24cychdojednejlubwigcejkategorii,okt6rychmowawart,22ust 2ustawyPzp,niemniejszyniz30%,os6b

zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

PostQpowanie przeprowadza podmiot, kt6renru zamawiaj4cy powierryl/powierzyli przeprowadzenic postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane tvsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Je2eli fak, nalei wymienic zamawiaj4cych, kt6

danlmi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zmawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krnjowe prawo zam6wieri

pu blicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1)NAZWAIADRES:KomendaPowiatowaPaistwowejStra2yPozamej,kajowynumeridentyfikacyjny53l4lg58T00000,ul.ul.Chopina 5,48300 Nysa,woj.opolskie,panstwo

Polska, tel. 0-77 4090800, e-mail I @straz-pozatna.nysa.pl, laks 0-77 4090829,

Adres strony intemetowej (URL): ww.sh'az-pozama.nysa.pl

Adres profilu nabylvcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdii i urz4dzen lub fomat6w plik6w, kt6re nie sq o96lnie dostgpne www.straz-pozama.nysa,pl

l. 2) RODZ A J Z ALAWIAJA CEGO : I nny (proszg okreS I i i) :

pafrstwowa jednostJ<a nieposiadaj4ca osoboworici pmwnej

L3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeteti dotltczlt

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cyrni w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi

z innych pafstw czlonkowsl<ich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cychjest odpowiedzialny zapueptowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

post9powaniaodpowiadaj4pozostalizamawiaj4cy,czyzam6wieniebgdzieudzielaneprzezkadego

rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSledni dostgp do dokum€nt6w z postgpowania moina uzyskai pod adrsem (URL)

Tak

www.sh'az-pozama.nysa.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

ww.straz-pozarna.nysa.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczoily - wigcej informacji mo2na uzyskad porl adresem

Nie

sekretariat



Oferty lub wnioski o dopuszczenie tlo udzialu w postgpowaniu nale2y pr.zesylad:

Elektroniczn ie

Nie

adres

Dopuszczonejest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie tlo udzialu w postgporyaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Komenda Powiatowa Panstwowej StraZy PoZamej w Nysie ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

Kom unikacja elektroniczna wymaga korzysta nia z narzgdzi i urz4dzefi lub format6w plik6q kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi nro2na uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wienit przezzamawiajqcego: Dostawa paliwptynnych dla Komendy Powiatowej Paistwowej Strazy Pozarxej w Nysie.

Nu mer referencyjny: PT2370.6.20 I 8

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

U.2) Rodzaj zamriwienia: Dostawy

II.3) Informacja o mozliwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zamowienie podzielone jest na cz93ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqcy nstrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg6ci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba cz$ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4)Kr6tkiopisprrdmiotuzam6wienia(wielkoit,za|<res,rodzajiiIo3tdostaw,ustuglubrob6tbudowlanychlubokreilenie

innorvaryjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlahe: Przedmiotem zam6wienia jest sukcesyr,vna dostawa paliw plynnych,

realizowanawokresieod0l,01.20l9t.do31'12,2020r,wfomietankowaniadozbiorrrik6wsamochod6wspecjalnychiSprzgtuSi1nikowegona\4oyoh

paliw Wykonawcy. Tankowanie winno obylva6 sig na stacji paliw podstawowegb zaopatrzenia potozonej w odleglo6ci nie wigkszej niz 5 km (w jedn4 shong, miezone po najkr6tszej

mozliwej zgodnie zprzepisami ruchu drogowego trasie dojazdu do stacji) od siedzibzamawiaj4cego: A. KI i JRG PSP Nr 1 z siedzib4w Nysie, ul. Szopena 5, B, JRG PSP Nr2 zsiedzib4

wGtucholazach,ul.Grunwaldzka4'C,JRGPSPNr.3zsiedzib4wPaczkowie,ul.Jagiellofska2a'Zamawiaj4cyprzewiduje,2ewokresieobowi4zywaniaumowyzakupiodwybanego

Wykonawcy naslgpuj4ce iloScl paliw plynnych: . benzyna bezotowiowa Pb 95 - 14 000 litr6w . olej napgdowy - 56 000 litr6w

II.5) Gl6wny kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV:

IL6) Caf kowita wartoSd zam6wienia (je2eli zantawiajqcy podaje in/brnrucje o u,artoici zamdwienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakuprlw szacunkowa calkowita maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzwania umowy ramou)ej lub dynamicznego



systemu zakup6w)

ll,7)CzyprzewidujesiQudzielenieZ3m6wieri,oht6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart. l34ust,6pkt3ustawypzp:Nre

OkteSf enie przedrniotu, wielkoSci lub zakt esu oLaz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zamowienia, o kt6tych mow a w a'tt. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 usr. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane

miesi4cacht /rb dniach:

IUO

d ata r ozp o czgcia : 20 I 9-0 I -0 1 lu b zako 6 crenia : 2020 -'l 2-3 1

II.9) Info rmacje d od atkolve:

rII.r) WARUNKI UDZIAT-U W POST4POWANIU

III.1'1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca winien wykazac, i2posiada aktualn4 koncesjg na obr6t paliwami ciektymi wydan4 ptzezPrezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

Inforrnacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w'. Zatnawiajqcy nie pt ecyzuje w tym zakresie 2adnych wpnagari, kt6rych spelnienie Wykonawca jes t zobowiqzany w spos6b szczegdny wykazai na etapie

skladania ofer1.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

okre3lenjewatuk6w:Zarnawiaj4cyuZna,zewykonawcaspetniawalr;nekzdolnoc

bgdziemoglrealizowaizakuppaliwplynnychzlokalizowan4wodlegloScido5kmodsiedzib:A.KPiJRCPSPNrlzsiedzibqwNysie,ul.Szopena5,B.JRGpspNr2zsredzib4w

Glucholazach, ul. Gnrnwaldzka 4, C. JRG PSP Nr.3 z siedzib4 w Paczkowie, ul. Jagiellonska 2a,

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonuj4cych czynnodci przy realizacji

zam6wienia wrazzinformacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2,1) Podstawy wykluczenia okre6lone w art. 24 ust. 1 usta*y Pzp

lll,2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na po(lstawie art,24 ust, 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatlvne podstawy wykluczenia:

IIL3) WYKAZ oSwraocznN SKI-ADANYCH PRZEZ wYKoNAwcq w ctrLU wsrEpNEGo POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA oN wyl(LuczENlu ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIAI,U W POSTqPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczcnie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

trl4) WYKAZ oSwr,ucznN LUB DoKUMENTow, sKr,ADANycIr PRZEZ wyKoNAwcE w posr4powANru NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToNYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

rl.s) wl'IGZ oSwralczEn r,uB DOKUMENT6w sxr,araNvcrr PRZEZ wyKoNAwcq w posr4powANru NA WEZWANIE zAMAwIAJAcEco w CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToNYCH MOWA W ART.25 UST, 1 PKT 1 USTAWY PZP

Irr.s.1) w ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKoW UDZIALU W POSTEpOWANTU:

ur.s.2) w zAKRnstE KRYTDRT6W SELEKCJT:

IIL6) wvKAZ OSWIADCZEN LUB DoKUMENT6w sxr,a.laxvcH pRZEZ wyKoNAwcD w posrEpowANIU NA WEZwANIE zAITAwIAJACEGo w cELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O ITONYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W Dkt III.3) - [L6)

SEKCJA IV: PROCEDUIIA

ry.l) OPrS

IV.l. 1) Tryb udzielen ia za m6wien ia : Plzetarg nieograniczony

IV,l.2) Zamawiaj4cy iqda wniesienia wadium:

Nie



Infotnacja na temat wadium

IV.1,3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Me

Nalezy poda( informacje na temat udzielania zaliczek;

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia tlo ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elekh'onicznych lub dolqczenia do ofert katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.J.5,) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig fylko zjednoczesnlm zlo2eniem oferly zasadniczej:

IV,1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt|rzy zostanqzaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetsrB og'aniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1,7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje si9 ograniczenie liczby uczestnik6w urnowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowier.rie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe infomacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w doptszcza sig zloZenie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobnnie ze Ao2onych katalog6w elektronicznych inform4cji pohzebnych do sporz4dzenia ofet w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogroniczony, przetorg ograniczony, negocjocje z ogloszenienl

Nale2y podac adres sfiony intemetowej, na kl6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia:

NaleZy podac, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej otazjaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Inforrnacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej :

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, najakich wykonawcy bgd4 mogli licytowac (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji technicznych w zakresie pol4czen:

Wynagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich hwania:

Czas h'wania:



czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pierl, zostan4 zakwalifikowani do naslgpnego etapu:

Warunki zarnknigcia aukcji elektronicznej:

ry,2) IGYTERTA OCENY OFDRT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

rv.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w 
^ra,24aa 

ust, 1 ustawy pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjaeje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV,3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6r'e musz4 spelniac wszystkie oferty:

Przewidzianejest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bezprzeptowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y podai informacje na temat etap6w negocjacji (w qnn liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagai zamawiaj4cego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacjaowysoko3cinagr6ddlawykonawc6w,kt6tzypodczasdialogukonkurencyjnegoprzedstawilirozwi4zaniastanowi4cepodstawgdoskladaniaofert,jezeli

przewiduje nagrody:

Wstgpny hamonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby lozwiqzaf:

Nale2y podac informacje na tenat etap6w dialogu:

Intbrrnacje dodatkowe:

IV,3,3) Infornacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definitrj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadad wszystkie ofedy:

Podzia1negocjacjinaetapywceluograniczeniuliczbyofer1podlegaj4cychnegocjacjompopfezZastosowaniekrteri6wo

zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres sffony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektr.oniczna:

Adres sfiony intemetowej, na kt6rej jest dostppny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektroniczne;:

W1'rnagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elek[ronicznej, w tym wymagania techniczneurz4dzefi infbrmatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokodci postqpieh:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy niezlo|yli nowych post4pien, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania miosk6w o dopuszczenie do udziafu w licytacji elekhonicznej:

Data: godzina:

Termin orwarcia licytricji elekhonicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elekhonicznej:



Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre5ci zawielanej umowy w spt awie zam6wienia publicznego, albo o96lne wa1:nki umowy, albo wz6r umowy:

Wylagania dotycz4ce zabez;:ieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunl(u do tre{ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Nale2y wskazac zakres, charaktel zmian oraz warunki wDr.owadzenia zmian;

TV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze pofinym (jeieli dotyc4t):

Srodki sluz4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV,6,2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 20 1 8-12-l 0, godzina: I 2:00,

Skrocenie teminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem):

Wskazad powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mog4 byc sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ud2ialu w postgpowaniu

rv.6'3) Termin rwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od osLatecznego terminu skladania oferl)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypatlku nieprzyznania Sroclk6w pochodzqcych zbudLetu Unii Europejskie; oraz

niepodfegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hanrllu (EFTA), kt6re mialy by( przeznaczone na

sfinansowanie calo6ci lub czgSci zam6wienia:

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki sluZ4ce sfinansowaniu zam6wiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiai4cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6rvienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Inform acje dodatkowe:

ZAI,ACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH


