
Oglosl€nie Hr 648358'N*?tllt * dnia 20t&l l-15 r

*'liejski ltrklad Komunilia*ji w Krotosayni* Sp. r u,o,: Sukcerywn* <lnstrwa oEu napjdorvtgo dt* *li+jskiego Z*kl*ds Komrnika*ji r
Kro*rszynie Sp, r oia.

OCI"OSAETYIS 0 U{il.{Swrs}ilU - }retnny

famicpcez*nh ogtoszcni*l ilsnlicszczarric ni*obodqzkorve

Oglmrcnir do{yczy: Zamd'wienia publicmego

Znm6wienic doryczy projcktu lub programu rvsp6lfinansowanego ze Srotlk6w tlrrii fiuropejskiej

Ni*

Nazrva proiektu lub programu

O z*mdwieaic rnogq ubi*6;*6 rift wylqcznie zrkl6dy pracy e]rrlnionej crcz wykonawry. kt6rych dzialalnoff, l*b dzlel*lnofd icll

wyodrqbnionych orgrnixtyjnic Jednostek, ktrire bqrl4 realizon'lly z*m$*irnie, obcjmuJe spolc*znq l.eawotlolr.4 lategreciq os{b

bgd4rych celon kanri grup spolerznic mtrginr llaorvanych

Nie

Nalezy poda{ miuimalny prncenfowy wskalnik zatrudnienia os6b nalozqcych do jedne.y lub wigcr{ knlegorii, o k{6ryck moir,'€ w fi. 22 ust. ?

ustarv.v Pep, ni* rrni*jszy nit 30%, osob'zalflrdfiionych przea zaklady praey chronionej lub wyka*arvcrSw ulbo ich jcdnostki (w %;

qFt(CJd. L ZAMAI{ 14{.,#fi"y"

Pos-lqpowanie prz*p1ow'adr4, cenlraIny zaml*tnj4*y

Nie

Postgporvauie pmeprovratk* podnlict ktdrem* z*mrlvlnJ4cy poniorrp'l/porvicrzyli prueprortr*:enie postqprrw*nin

Nie

lnfornracjt tl* teffiet podrriFt{ ktdremu *nmlrriljqcy po,ryierv,yllporvierayli prrn'*dzeaie pattgporr*nia;

f nstgpowanie jest prsalprfir6dunne wsp6lnie przcz z*mewiajqcych

Nie

.loteli rak, nalezy uyrniorrrie e{$awi4j4eych, kt6rzy wsp6lnie przeprorvadaaj4 postgpor+anie orae poda{ adresy ich siedzi!, knrjogc numery

identyfikacyjne oruz qsoby do konlaktow wrqz a d$nymi do kontakt6rv:

Postgpow**ie jcrt przt;pt"owpdrane rvsyE,lnie z z*mawiaj4cymi z innych p*felrv .ezlonkowskich [inii Europcjskiej

Nie

W przyparlhu przeBrnivxlz*ni* postlpow*nia wrp$lnie z znm*wiajqcyrni z irmych paistw czlonkowskich llnii Europejskiej - mnjqre

zastosorva*ie kr*jo,nr Frsx$ zrrndlyio{ prrblic*u5.ch:

I nfogorarje dod*tkowe:

I. I) NAZWA I ADREST Mi{ski Zaktad Komunikacji'w Krotoszrynie Sp. a o;o,, krajowy numer identyfikacyjny 30100408300000, ut. ul.

Kobierska 5 , 63700 Krntpsayn, rvof...tielkopolskiq paastwo Polska. tel. 062 ?253122,'1227835,a-mail mzk@kmtoszyn.pl, laks

62't 753 t22."

Adrer strony in{sm€towqi (UftLi: rvww.mak.krotos2:yn.pl

Adrcs profi.lu aabywcy;

Adres s$tlhy intornetawej pod ktfrym rnouna uzy'ska4 dostgp do narzgdzi i unqdzefi lub forrnat0iv plikdw: ktore qie,sE ogdlnie dcsrgpne

l. t) ROIZAJ ZAMAlltIilJS{EC0: Zanrawiajqc;- udzie}4}qcy zamdwief sektororych

r.3) wsPoLNS UDZffi,LANIF ZAMoWISNTA ifdierri dotici$,),1
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Podzial obarviqzlcow miq{zy :anawiajEoymi w pryypadku rry$pdlr,rego przepro*'adza4ia poslgpowaria. w tym w pnypadku rlspdk}ego

Ffl-$pf{r#adz*ni* poritgpo,Fani.a z zqi*elviqjqcymi,z inrryct p*ns1w cl*bnkowskich, Unii Europsjskiej (kt6ry z zarnawi4i4cych jest

odporviedziolny za przgprpwadzenie postgpowania. czy i x jakim eakrssis za preepruwadeenio postgpo* nnia odpouiadajq pozeslali

zamawiaj4cy, *z"y ran16$ienis bgdzie udrjelane p!ze? ka*degs z zarnawiaj4cych in<trywidualtrit, cz]. za{xi$,iE$i€ zostarie udzielone w

imieniu i na rzeoz po?qxt{lych zamaw'i{qcyoh);

I.4) KOM$NIKACJAT

N{rogruicrony, pctrn i.he4po$rodni dostgp do dokungntdw a poslqpowanio msi{{ ttryska{ pod adretem {URLi:

Tak

wvs.fflk"lffot0!?yn.pI

Adres strony igt$rl$t0wej, irlf ktrireJ mmiesccroar bqdzis specyfikacja istotnych w*runkdlv z*m6*4enir

Tak

wwrv.nzk, krgtos:ryn^pl

Dost4p,do dokurueul6r*.4 ppst{po.rs*nift jt$t oglarliezorry. rrigreJ iaformaeji m-e*ns uryskaf pod adrescm

Nie

Ofcrry lulrwnlcski o dopuspceoaie du rdziq.h'w posfqp*vaaiu nsls*y prr€ryla{:

Elektronlcanie

Nie

adres

ilopuszcaone jcst prr:*st{die ofert lub lvniuskf rv o {topus?{zenie ilo udzialu w Sorlqpowaniu rv i*tty rpo$b;

Nie

I*ny sprr*dbi

lYymrgane jest przesknie ofer! luh wniorkdw o dopuszcr.cnie do udeialu rv posttpoweniu rv inny sposdb:

'l?k

Inny sposdb:

OlAtty ralety sporzEdeid pod rygcrem nie$atir$Sci rv formic pisemnej. Ofcrty nale-4y prz.eslad po{z-{q, kuderem lub zio*yd osobiicie,

Adrcs:

Mielki Zaklad Kornr*nik4cji w Kroiosr.ynie $p. u $.oi. ul. Kobierska 5, 63-700 Klotoszyn, pok. nr 6

Komuni**cja oloktronlcuns $yntgr k{trqrstrni* z r:*rzldzr i urz4dzef lub formatdrv plihfrv, kt6re ni€ sq ogdlnie dosttpne

Nie

Nieograniczony, pelrry. bezpo$redni i bezplatny dostqp do tych narzqdai moena uzyskaC pod adresem: (ijRL)

ss 4c J*. I"I;: **F, F... H*{IST zA4{q}yIeNH

Il.1) Nazrva nadanr zsmswiienic pnez mnrrrriajqrego; $uksqsywna dostawa oleju napgdo*rego dta Miej*iego Zakiadu Komunikacji r"v

Krotoszynie Sp. z o^o.

Numcr refcrcncyjny: f'N. 1.201 8

frzed r+szrzqeiem po$tqpowania o urhielcnie zsrr{wieni* pr*prorvndeono diatog techni*rly

Itie

II.?) Rodaaj zsmdwien'ia; Qostawy
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trL3) Inforrnarj*.o modtli${fei rkladrnia ofcrli *zg$ciriwych

Zamdrvienio podzietoac jesl ha,czgSei:

Nie

Oftrty lub wnio*kl.o dqguscucnie do udzialu rv portgpowanln moina ckl*da{ w ortnietieniu ilor

lharawlrjqcy *astreegr **hie pr*rys do qdri$leni* lqczxie n*stgpxj4cl:ct czq$ci lub grup ezg$ri;

ilI*ksym*lna iiczba ca;fci zpmdwi*nl*, flt kt6re &0** r[ost*f udrieloue .r*mdwhtri* j*dnemu nykona*ry:

Il.4) Krdtkl opis przednriotlr yxmlrrylenir (wielkoli, zakrtr, rodzqi i tlai6 dostaw, uslug tab robdt Ltudowlantth lwb ekrei!*nie

znpotrzebowania I lr"'},'ol,I$adl a w prqypadl$ pertnerstrrvs ilmwacyjncgo - okrdlenie a*potrzebe*eaio rr* lnnorracijny produkt,

uslttgg lub roboty {rudarlvlartt; pfi.sdmioterr-zamirrr"ienia jest snkcesyr+:ra dostawa oleju napgdowego tv ilodci sto 2S0 000 lilr6rr:

Dostarczany olej nappdc'wy nbusi.posiadad p*rxmetry jako$ciowo zgodno Normg FN-EN 590 (lub $r.vnorva:aq) orsz Roiryorzqdzenr'em

Ministra Gospodarki z dnia I pa2dziernika ?015 r. rv sprarvie *lmagan jakoSciowych dla paliir.ciekiych (r.f, DzU. z 2S15 r,, poz. l,SgS). Olej

aapgdowy nalEuy dostghczy,h $o bary sutobu$olvej Mrejskiego Z*kladu Komunikacji w Krotosz.ynie Sp. z o.o. przy ul. Kobierskiej 5. Zaklad

posiada zbiornik na oloi napg{o*y" Realizacja umowy odbyr,ad sig bq&ie r4orlnie e l"zeczywistymi potrze,bami Zamau.iej4cego. pallwo

bqdzie dostarczane sukerrsywpie wg potrzeb Zarnn*'iajgcego:jednak nie mniej nit 3 000 lisow w dostewje jednoraaond {frednic 2 dosra*y

w miesi4cu). Zamarviajqcy bqdaie dokoayrvai,pamiar6w dostarcz*nego paliwa *a podsta'rvie legalizou'anego licznika zainstalorva*ego rrr

au{ocystemie. wydajqrego lit$1 rzerzyrviste'brulto. Zarnawiajqcy idfr$$uje, *e cgodnie z obirwi*aujqcymipurepisam,i nabywalie paliwa

bqdzie sig odbywa{ w lilraeh pz,eeirywistr*ch, * iyllrlo$i bgdrie przeliczana na fakturze do temperatury rrfercncy-fnej 15 .C. Do kazdej dostawy

Wykanatvcamusi dostmc*y* rrryginal lub kscrokopig :iwiadectlra jako*ci rqrstarviolr€go przez Producelia palirv na dzien tlostawy palilva.

Paliwo qs- zarna"'vigi4$8f, trlar.byc dostarezonc rv ciqgrr 24 h od z.amdwieda. flarn6wienig i:gdzie realizowxne po otrtynraniu zgtoszenia

telefonicanego lub po atrz.ym4niu maila prrez qporvezriiorego pfacorvnika ?amawiqiqcego. DosHlve winna nartapiC w godzinach od 7.00 rlo

l4'0& Dortawy* patilva bgd4 rFalieowantt rv dni lobocee od poniedzialku do piqlk*,r wylryczeniem dni usran'orvo wolnych od pracy. Spust

paliwn do zbiomikdrv zamawlaj4cego mo?* odbywarl sig tylfto rv obecnc*ci rrragazyniera lub osoby upor',:a2nionej przez Sp6tk9. Zamarviaj4cy

zaslrr.ega sobie prawo tlokonyrvania koltl{oli z-g$dfiodci ,paraffietr*w jakqiciotr:ych oleju nnpgdowego, zgodnie z do*tarczonym 6wiadectrvem

iakoici.

ILS) Glfway lrod CPv. 09tr34100,8

Dod*tkone kody CPV:

IL6) Cafkowit* $sftoid &*mdryic,xia {ieleli zanawiajqcy padaje informatje o wartoiei zamdwienla):

Wdrto*i bez VAT:

Waluta:

{w przypadlar,.amdxt rtznot*ych lub dvnamicznego s.Vstema Eskryzaw - szacankowa callorvitg mqt$}'il4xd u,tl.toit"y) cAlyln akrcsie

oho:wicryn'mia wnov1y mgawqi lvb dyn*s;asnqg6 systanu zakEl;tg

II.7)Czyprzrrvidujcsiqudziclcnicr.nmdrvicfi,okt6rychnlow*wilrL6Tust. lpktdiTlubwart. 13{u$.6pktJilstawypzp:Nie
Okredlerrie przedmiotu, rvielhtr*ci lub zakresu orcz warunkdw najakich zoston4 udzielone z,arndwie:ria, o lctorych tnolia w arr. 67 ust. I pkt 6

lub w a*. 134. ust. 6 pkt 3.ustarvy Pzp:

II.8) Okres, rv ltt6ry$ riclliu$ltr**s b{dzic zAmd*icnie lub okres, na ktriry z4at*lazalvnrt{ u:morrn mmgrdi luh okrcs, na kt6ry,osl*l
ustanorvlony dynamlczn.y system r*kupdrv:

miesi4cach: /ltbdniaeh:
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Iub

d*ta rucppcatcirr ltb :zakoiicrcni*: 20 I 9-l L3 1

IL9) lnformacje dodatl<oxeF

SEKCJA III: INFORS{ACJE A CHAR4!ffEF{IPFA1{NY}d. eKANfiIwICU$n\{. SINANSOWXId I
T$g}"rNrc,p"r{\sf

Iil,l),WAItlJIiKl UPf{A*j{i W fOSTSP{}IF*NI{I

fiI.l.li Ksmp*teucje luht{I}r{l}'nienh do provodeonla okreSloneJ dzial*lno$*i zawod*w*j, o ile xynil+a to z odrqbnych prz*pisdrv

Okrp{lenie *.arunltovr: Zarlnarviajqcy urua warunck za spetniony. jeili Wykonawca przedioitry akualn4 koncesjg na obrrlt paliwarui

cieklyrni *ydanq Fqzrrz lt$i.esa {.}zgtlq Regulacji{inergetyki - w przypadku producetta oleju i nir',rrnrze$nie jego sprz-edawcy - aktualnq

lionces.iq na uytrlarau:ie paliw' cickiych oraz konccsjg.nr obrft palirvorni cieklyrni.

Infbrmaeje dodatkowe

III.i.2) Syt{acj:i linansq\w lub eltono.miczna

Okre$len.ie wsrrtnkiillt:

hfomracje clodatkowe

IlI.l.3J Zdclno$l tethnie?n* trb zawodowa

Oksdlsnie warrnkfvt; ZarFrarv.iajqcy *itrra warulrck ea spe{niony, jeSli Wykonawca rvyka?e rrykonanie lub ul,konyv,anie rv ci4gu 3

os€mich Iffl prued uplywem termiuu skladania ofert, ajezeli okres prorradzenia dziaialno$ci jesr k61sz.y - w rym okresie - min. 3 dostan'

oleju napgdow'ego w ilosci nie nrniejszej niz 200 0S0 I (kaiida dlajednego odbiorcy)-

Zanawi4iqcy wlimsge od wykonmve6rv wskazania w ofercie lub we wniosku o dopusr-czenie do udzialu rv portgpowaniu i*lion i $azwi*k

osdb rvylanujqcyuh i:zynnp$oi prr.y realieacji e&ti6wie*is wrae z infoffr*qjq o li$t{:lifikacjaeh talvodow5lth lub dafiyiadczeniu tych osfb:

Nie

ln fonnacj s d0d8!k$rx,8:

IIL2) PoDSTAWY IVIKLUCZENIA

ll1,l,1) Fodstrwy *'J/klue&eiri4 okreflons lr srt, 14 rst 1 u$tu:vy Pzp

lII.2.4 Zamrrriajqqy pr4rviduJe wykluczcnie rvyko*awcy na'podtfawie art. 2*1 ust. 5 ustaqy Pzp 1bk Zamawial'qey przewidpje

uast?prljqce fakult"ry,w*e godsta*y wyhluczeniar

Tak ipodstawa wykluczer,:ia akre$lona rv art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp)

lbk (podstarva r+yklucz-ei:ig okre$lona ly ar{, 24 rmt. 5 plrt I trslslvy Pzp)

ilI.$ lYYt{,tr?r O$WLA,UCBU|{ SKLA,OA!f1'CH FRffEZ IVYKON,ilYC} W CELtl WSrgrNEcO }0'l w*ttrRtzE:\{r.t! zo NIE

PODLEGA ON WYKt,riCi4€jtlu {}RAA SPSr-N\itA }VARtiNft t}}ZIA},ti lv POST&I'O1VAI\IlJ ORA7, SpEl,NI;r KRyTSRT;\

$sLsKcJt

O$wi*dczenie o niep*dlegnnir nyklu**eni$,or*t spclnianiu r+aruukdrv u<letalu rv portgpa***la

Ta&

OJwisrlczfirie o spelftianip kryir;ri6'rv selekcjt

Nie

ffI,4) WyKAZ O$Wr,r"lrcsr;* Ltll! DOKtrNfpNT6W , sKl"ADAr'rl{l{ I"RaSA \vYKONAllC4lv TOSTgpOWANt[r NA

WEU\YANTtr 
';I}{AI1JJAJ4COqO 

\Y CEI.II PT}?WIERDZEN.-IA OKOLICZNOSCI, O XToRYCIT }IO1YA W ART 25 |jST. t
FKT3 USTAWY FZPI

l. Za-{wiadczenie r.vla$cirvggo nsrzelsika rirz{du skarborvegopotwierdraj4cegu, 2e Wykonawra nie zaleg*z,oplacauiem podatkolr.;
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wl'stawioneg$ nie wczegniE ni.Z 3 nliesiqce przed uplywem temrin$ skladan-ir ofert, l$b:innego dcilrunlenitr potlvierdzqfqcego. ze

Wykonawca r*wad pororylnienie z rtlaicinym organem podatkowym w sprawie:,rplat rych nnleznosci wraz z ewsntualrrymi orlselkami

lub grzywnarni, *' szetegflno*ci uayska! $laswidziane pre*em zrvolnienie, odroeaenie lub roz.loienie na raty:eleglych platno5ci lul
B's$zyiilanie w cato$.ci qyko*atia decyzji wla$cirvego crganu; 2. Za$wiadczenie *laiciwej lerenowej.iednostki organizaoyjnej Zak*adu

Ubezpiec*ot.$poieeimldh lnb Kasy Rolnior,ego Uhezpi0caeaia$pol€62$eg0 albs innego dokunrcnru porwierdi4jqcggo,ze wylonawca nie

*alega z oplacanicm'$kladel:t1s rbezpiecee$ ja slloleczne lub zdrowolne, rvystarvionego nie wcr*Sniej niz 3 miosiqco preed upiyu.'em

tguttinu skiadanis siiarq iub inhEgc dokumentu pollvierdzaj4cego, i* Wykonararcar-a*arl porszuurienir z r+la$cinym organetn w gprawic

$plst tych nale*noici r,lta&,2 ewentualnyrni odsetkami lrrb grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal przewidzianc prawem z-wolnie*ie,

odroczrrde li$ tozlo:benis na ratl, ealeglich platnoAci llb wstrzym*nie rv caloSci w1'kon*nia decl;sjj wiafeirvego ofgfi.rul 3. 6$u,iadczenie

w1*onarve.y o niezalcganipz oplacanierntr;odntkowi oplatl0kalnyoh, o ktorychtrnowaw ustarvie z dnia 12 stycznia l99l r. oporlatlinch i

oplataoh lokalnych (Dz: U. z28l7 t. poz. 1785) / zai. Air j/ dal4czrny do SIWZ.

III:5) }$YKAZ, c$w*rncEri* Ltls pgt{UMENTo}v sK*,AI}"r 'tycri rR*$t, tvyKsN*wc$ w ?osrEpotvANr[I NA

wEa$AX|n tAl\'{Atr1'ttJ}ic8cQ 1T C$LIJ Pol'1vl|iRtuff''llA t]Ko1,Iflzf\l0$Cri {l s(TcRycH MOt'fA w Atu'. tg U$r: I
?XT I USTAWV FZF

ItL5.1) W ZAKRuSitf, SpEI"N:ANL\ lv,ARril\Kdw tJDztALr.J lv r0s'tigP{}wA.f1fi.}:

l. Aktualna koncesja na obrdt p*liwarn.i cieklymi r.v;'dana preez Prezesa lJrzqdu Regulacji [nergetyki - rv prrypadku groducenta oleju i

rdr:mocaeSnie jego $F,fzeClawcy * aktualna kEncesja na llryl}varzafiie paliw cieklych.oraz korrcesja na obr6r paliwami cieklynri. 2; Wyliaz
do*taw wykonanych, w pruypadku *wiadceeir oklesovrrych lub, ciqgtvch r$wnie* q?koAyrviuych, w okesie os{e*dch trzech iar pree<l

upty-lvsn telminu rklpdanla ofurt" a jedli okres prowadzenia dziatalnoSci jest k6tszy * u tym oke.sie, wraz zpotlanie:n iuh rarto.{ci.
puedrtiotu, dat wykcrnani8 i prretlmiotow, na rzece kt6rych dostawy zostall. tvykonanc /ual. nr 2 - dolqczoay rio Sf WZl. 3. Dowody

okreSlajqce, cey te dostara'1 zcstall'wJkqna$e lllb s4 rvykonywane nalezycie (rrfefeneje bqdf inne dokumentl, wystawione przee podmiot

na rzocz littnego dort,a*y bl.ly sl.konane/rvykonywane. ajeZeli z uz^asadnionej prayczyny o obiekfyntrym charakterzs Wykorrawca nie.jest

w stanic uzy$kad lyehr dokqrment6tr- oiwiadczenie wtkcnaw$y; rv przypadku Swiadczeh okresorvych lub ciqglych nadal rvykonyr+."an1.ch

referencj+ b+dJ inne <lok*menty polwier.daaiqce ich nnlezyte rykony'n'anie powin*y tryd. r+1dane nic rvczefniej nii 3 miesi4ce przad

r-pfyn'erlr terminu sklndarti a o f*rt)-

{ft;5J) w aAKSs$.r$ KRYTSRT6W SELEKCJT!

III,6)IYYKAZGSWIAIICfrS'r"& L[18 I]OK{.}fttL.t$'fS1v SKL3DANyCH FRZS,2 TVyKONAWaE 11' p$STI}I,olyANtU NA

WEZ11ANI0 Zj"lA{lYlAJA{:EGt} w C&Lti pOT&,rfiRDZENI.4. OKOLICZNOSCT, O r<fonyt;H $,i01yA }lf AnT. ts ilST. I
PK? 2 USTAIVY PZP

Iftil rNNa DOKUMEIIITY.NIE WYMIENIOF{E w pkr rlr.3) - rrr.{)

I . W przyp*dku' gdy Wykonarrr:ca reprezentqie pelnomocnik : pelnornocnictrvo okedk:j4oe jego zakres i pudpisane prrrz osoby

uprqwnione du reprezro.ntaqji Wyko*awcy- 2, W przypedku, gdy ofurtq skladajq Wl,konarvcy ubiegaj4cy. sig rvspdlnie o udeiElcnie

zanowienia *ymagane je*t zalqczenie dakumentr pclnorn*cnictwa do reprezentol'yaria Wykonawcdr.r: 3. W praypadicu, gdy zeslanie

ocenionajako najkotzystniFjs?s oferta Wykcrpawcow wgpdlnie ubiegaj4eych sig o udzielenie zarndwjenia, dokumeaty: o kr6rych mowa rv

pkt IIL4 kaZdy z Wykienagr,Cdrv skhda osubrlo, 4. Wykouawcq rv rernrinie 3 dni od zamjeszczenja na strsnie intemetorvej Zamawiaj4cego

.infornacji, o k{6rej mrorva w art. 86 ust. 5 ustawy FZ-P (nlbrmacj* e olwarci* r{bn), prepkazqje zanrawiajgcemu o*wiadczcnie o

praynaleito$cj lub b*rku przynnletnosci do rej samej grupy kapiratorvejzgodnie,z z"al4cznikiem nr4 do S1WZ. Ura,agal W preypacltugdy

Wykonawca nalezy d$ gr$pj kapitaiow'tj wae z o*niadezsniern sklada listq poclmiol6lr: nalea{cych do t9j samej grupy kapitaiowqj, o

kldrej moir'a rv art: 24 ust. 1 pkt. 23 ustawl' PZP. Wrnz ze zlozeniem osrvirdczenia, rwkonarvca mote prr*dslarvid ciorvody , 2e por*iqzania

z innym wyko*arvc4 lje prowadz4 rlo zakiocenia konkurerrqii w posttpawaBiu o udnielenie zarndrvienia. 5. Jezeli \trykonarvca przetlstarvi

dokwn$nll'; rv kt6.rych narto*c podana bqdzie w innej ws.lucie n ? Pl..i\l, to dla potwierdzenia spelnienia 6arunku Z,anrat*iaj4ey rtokona

prr,eliceenia tei lvalu{y na FLN rvg dredniego biezqtsgo kufsH vr'yliczqnego i oglosaonego pw-ez "\arctlorvy Bank polslci z dnia pubtikacji

ogloszenia n zamdrr.ipniu. 6. Jeieli W!:konanea ma siedzibg lub nriejsce mrnieszlcanie poec grytorigrn !{zeczypo*politej poltkiej, sklarla

dokunrcnty rdwnowatne pqlskim dokufirqntofil llTnagqn]'m prze?, ?,amawi4lqeego; okresklno rv $ ? Rorporz-qdz.enin Minisrra Rozu,oju z

dn. 26.0?,201 6 r. rv sp:anvie rodzajow riokurnenr6,,r,: jakich mote /4dad Zamarti'4lqcy od l&ykonatrcy w postgl:o\rfiiu o udzielenie

aamdwienia (Dz, LJ. z 2$1.6 r:, poz. l*26 ee rst.).

2018.11-15, l2:Q2



SEKqJAryr ?RSCSIDURA

IVr) Oprs

W"1.1) Tr-yb udzieleniarsa4{wieti&: Przetarg nieogrdniczony

IV.1.2) Eamawiaj4cy *i4rla'rlr'nie*ltniE rry*dlum:

:tak

lnformacja na temat.wadium

Kaida sk{adana ofena musi byd zabezpieczona - przez caly okrcs zwiqzania ofertq wadium rv wysoko6ci : 9.000,00 z.l, stowrrie: dzjcrvigd

g,siqcy zl$tyoh. lVedium ilozs byd $.nie$ione lv pieniqdeu, psrya{eiliach hffflkou3oh lub, porgcreniaeh spdldzielczej kasy

oszcz$dnofuiorvo*kredyrotvej. z tym, Ze portczenie k*yjest zawsze porgcr.eniem picniqtnym: gwarancjach bankowyr:h, grvarancjacb

ubezpiecz.eniowych, porgqzeniach udzielanych przez podmi$,!jr, o kt6rych nrowalv art. 6b ust. 5 pht. 2 usta*y z dn. 09 lis-topada 2000 r o

utworapniu Polskiej ,Agencji Rozwoju PrzedsQbiorczo3ci {tj.Dz.U. z ?018 r"" poz. I 10). \4'adium wnose.one w pieni4dzu wplaca si9

pruelewem na rachunch b4nkarvy- Zamavriiqiqcegu podany w SIWZ.

IVl.3) Pryeriduje sig rudzi*.lenie zalic{ek ra porzet lvyko$*nin ranrrirricnia:

Nie

Naleiy pcdad inloraatje ha efirat udz;ielania zalicaek:

IV,l.,l) li$ymagr sin zlo*rni4-ofort w psstr{i kstetrg$rv *lekfro:rie*yeh lub dol4czcxir do oftrt kNtaicgriw rlektroxicznychl

Nie

Dapuszcza si,q ziozeni{, o{bfl w Fostaci katalngdw elektronicznych lub dol4caenia do ofert. kalalogdw elelttronicznych:

Nie

luformacje tlodatkowe:

lYl.S.) Wymage sig dotcnir of*rty *ariantcrrej:

Dopuszcza sig aiozerrie ofhrry wnriantowej

Zlozenie sfefly wariemtowej dopu$?.c?asig rylkoz jedncc*esnyrn ztoleniern ofeny zasadniceqj:

IV.l.6) Pmcrvirll"*ana lllcas+ rmykrnawcdw, ktdrzyzortan4 arproszenl do udzi*lu w pnstqpor'*niu

{preetarg ilgr$rriczonS nego:cJacje z oglosxniem, dinlog konkurency|ny, parlnerclwo innou,acyjne)

Llc:rba. rvy*onan'cdw

Przewidywana miniutslna Iiceba wykonawc6w

Matsy$alna liczba vryko+crvecw

Kryteria. selekcji wyk:onar.ycow:

tV.l.fi Infornaclc R* tenr*iiumowy ramcweJ lub dynarnierxego sy.stemu r*kupiw:

Umowa ramorva bpd;rie earvarla:

ezy prztwitluje sig qgn{iFzcnie liczby uczestnikdr.v runowy ramow'ej:

Przervideiafla maksyuain4 licaba u$ze$trikdw ulnb.w;'r ralftowej:

Infonnacj e. do datkowel
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Zamdwienie obqjmqis lrrta{$uienie rlynamieznego $yste$u ?akupdw;

Adrcs strony internetouej. n4 ktOrej hqd4 z*mieszuzone dcdatkowe i*lbutaeje dalycz4ce dynamiceaego systentu zakup6w:

I nfonnacje dodatkoi're:

W ramach w$o$ry r'tnnonlej/dyaamirznego syslemu zakupor+ dopxrzcza sig aloierie of,grt w forrnis katalogow eiektr.cnicz.nl,ch:

lh?"cwiduje $iS pobranir zbzio*.)Blrclr katalogdw elektronicnryrh informacji. potraebnych do *porzqdze*ia olbfl ry ramach umowy

ramowejldy*amiczn*go rysternu zakuprlwl

I V. t.8) Au kcja elektronicz.na

Ftztwidai*rre je*t prtieprovt{adz€nie rukcji elektronicznej (prcetarg nieograaiczony, przewrg agrdninlofiy, ne.gocjacje z a{tloc?erd*rn/ Nie

Nalezy podai adre$ s€rony furterneJowilj, na ktdn:j uk*ja bgdaiu prorvadzona:

Nale*y rvskaaaf *lelnsilty, ltl6rych warfo$ci bgdq prredmiatcm r*kcji.eiektronicanej:

Prucrviduj* *ig agr.srricrenifl co rlo przedstrwionych rvarfoici, wynlhajq* r opisu pnedinlotu eamdwienir:

Nale*y podac, ir:drc infcrrmaqie eostan4.urlostgprriono *1'lronawcorn lv trakcie aukcji elekuonieznej oraz jaki bgdaie,termin ich urJostgpnienia:

In,tormacje dotyczqce przehiqgu aukcji elekrrunic+.ne.|:

Jaki jest pmewidxiaay qro4ob:posigpo'natia w toku alrkcji elekrronioanej i jakie bgd4 warunki, na jakich wykonawcy bgdq {16€li licygwac
(miniriralne wysoko$ci p'ost6trieri):

Intbrmacje dofycz4ce w'rkoraystywanego sprzgru elektronicznego, rozrviqzan i specyfikacji technicz-n1.ch w zakresie polqczen:

Wyrnagania dotyczqce rr:jestrucji i i*lenryfik*'cji w-r,kor,tawcdlv w aukdi elekironicznej:

Informaqje o liczbie ctaprdw aukcji elcktronirzrleli qzasie ich rrwania:

Czas tlwania:

Czy wykonavrtl', ktdrzy nile zlotyli natyuh postrpieri, ?ostarrq znkwalifilcownni rlo nasrspn*go etepu;

Warud<i zarnic*igcia i*ukcji elektronicznej:

I\{}) KRYTER'A SCS:NY SFERT

IV2,l) Kry:teria ocsnJ ofefrt

IV.2,2) t{rfteda

Kryterio

;ennsf,Erty lbrutto 100,,00

IY2.3) Ztstosowanle plocerltrry, o k*drej msrryn w art 24sB ust. I ustawy PzF {przetarg ilieograniczony)

Tsk

11':3) l{rg*qiacje z ogloszuiqnr, rlialog: konhure*ryjnp parf*erstrvo in*oxacyjne

l.Y.ll) lnfor*racjo na t€lmat.nogorjacil r oglo*r.eriiem

Minimalne wymag*nia, lifdrs pusr4 s,pelniai rvseystkie ofrrrty:

Pv*rvidzi*neje-st'csuzoree.nie ptawa do udzielenia z-am6wieniana podstalvis ofert wstgpnvch bez preeprowadzeniarcgocjocji

Pcewidziany je*t podaiai: neg6cjacji.*a otapy w celu ogronicarnia lfcz.by oferr;

Nale2y podad inform*cje na telrl,at *Hprhv negocjacji (w rym liczbq etapfrv):
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lnfonnacje dadatkowe

IV.3.l) lnforrraqie ns lern{{ dislogu konkureneyjnego

Opis.porzeb i wynragorl zamErviaj4cogo lub infomrncja o sposobie ueyfka$ia l{Saopisu:

If1goffilaaja o Fys*ko*ci nagrpd dla *ykonawcd*v, k*u,r podczas dialogu konkurencyjnego przedsiarvili rozrvi4zania stanorviqce podstalrg do

sktadania ofert, jeteli eamawiejq-cy przervi{u.ie nagrotly:

Wstgpny harmonogranr postriporvania:

Fo*ziai dialogu rta stap]: w cslu ograuicaenia liczby rozwiEan:

Naie*y podad inforurae3e na- tp.mat etapdrv dialagu:

lnformacje dodatkowe:

Iv,3.3) I*fornrscje rls lem*t p{rtndrstr4'o illr}owacyinego

Elemanty qpisu p_rzerJr*iotu Wnsrvierria defirriujqee n:inimalne Fymegsnie, krdrym fiiu$24 odpowieda{ wszyetkle oferty:

Podaiat negocjacji na elapy ur oelu ograniercniu liczb,y ofert podlegnjqcyetr nogocjacjom poprz€z zastosowanie klyterid,w oceny ofert

wshazanln:h w spacyfiki*ji iqtotaych w*urnk6w zam6wieniu:

Infornacje dodatl<owe:

Iv.4) Licytacta alektrcnicznn

Ailrer strony inteffetgwej, na ktdrej bEdzis prowadzcna li;ytacja*lektr.oniezn*:

Adres strony in srnetolvei, na ktdrej jesl dostgpny opis przedmjstu z-gmriwienia rv liclttaeji elakroni-znej:

l{l,rnegania dotlrc*4ce r,ejestrnc,ji iidengfikacji r+ykonawc6w w licytacji clektronicznej, w q,rn r"yrnagania techrriczne urz4dzefr

' 
inJbntalycz,nych:

Spottib postgpowflxis 1y toku licytacji elohtr.o&ieenej, w tyrnolrreSlenie minimnlnych wysoko$ci postqpien:

Inlbrmacje o liczbie etaFdw }fcytacji olektnrtlicanej i czasie ieh frw.ania:

{-}as trwania:

Wykoncwcy, k€orzy nie,z{payli nowych posrapierl" eostan4 eakwalifikowani.do na$tqpnego etapu:

Termin ski.adania rvniosl<ow o dopuszczenie do udziaiu w licytacji elektronicz*ej:

Data: godzina;

Tennin otwarc ia licytacj i elektmnicenej:

Tennin i warqrki zat:rkrigciq lieytacji *leltlonicznej:

lstolne dla styon pm&nowienii4.ktdr€ zoslan4 Rtlrowadz-cne do tre$ci zarvierarej ulnor+y w sgrervie xant6lvienia publicztrego. albo cg6lne

$r,iirunki umswy, albo rfzdf $n41vy:

Wymagania.dog'ctl4ce zabez{ricceenia naleil'tego wykonania rxnorvy:

Informacjo dodarkowe:

lY.5) aN{IANA UplOlYY
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Prrcwidqjc oQ ittotnc tnhilF F.iit ao+rl€- mr$rrtd rrftorlrt rr elo${nks 60 trrfui e&!t rts Fgdstrr$ic kt6rtj do|ronrno wybo}f
gryhonlrcpTik

l&lstyln&aza6zdkssl lrilirlsrsq' t#fii*i rprowrdzaria-nrirr:

t. ZBo*riea$l. l44lntqqry Zanawiajg pn. e**Jujo rnetli$m*d, ?ari'ey postarrowief zarvertej uarowy, w stosunku do tiesci. o&lgi ng

po&tauic ktfrqj doksnano wylconswrY, w p,:rfpsdil: a) dridsda $ily lv,ygszfj, raaj4qi bczpo$edni wp-lyw na iernh wykorfania

rob6{qp, K?$ti zywiotdwe. oi{oSi.dqi lv lrldfyoh te oblipzsoici vyr*ria b}iaaistnienia oczywistej omylki pisarskiej lrb
rcqbgnf qlYFi,c).4-rkqy ob${iqsui{sy6ll prinpisdw prsltr w a&reic,$rqi4g}u1 n-plyw na rerlizaojg prze dmioru zamdwipni4 w

zo$trd wprowa&one, jgdynie srayPadku, j€eti obydude suuly uiltslvy !€sdnic uzuja * sasaty lvsksaen$ pkolirzno$cr uraz

w'rcwadeoEdeunigt j€st dlr Flalridtoldsj r€aliffioji zffidwionia,

IV;6) INFOBIilAC'E

fV.6.l) $pe{6b {dodqpniaatf hfo,rn*acji o c}ar*klcwt pcufrrym Qexti dotyey):

$roAni sh*|e* eebroale lhfo{rn*cJi o shar,{hte,rzr poufnyryl

I:v;6'3) Tenbin,drlrd*rir oft{t luh rrmio**dw o doprcacr*aie da *i|lirkr.r post6pory{*siu:

Data: 20t$-11-?3, godzina: 09p0,

Skti'cenid tdrfililtu sUpOeria *frosk6u ze vw$qdu na piln4 potr+aft udnielEnia zm6wienio {przprrg nieograniezooy, przetoqg qg*ht6gr}y,

ne-g$ejacjq z ogto.saeniem);

Nie

W*ss&6 powodyi

Jtzy*lubiizy,ki;w jakr,Ah weflydsporqdzqne o.&rtylub ru.rioskio dopuszrenie.doudzidu w postqpowwriu

> j*zy&pslslrt

rv.63) T*rmin.arhe*al*:o*$n: do: elr€s-'in"sch' 3o (o{ ostt&*rnego terminu $hladild{ sf€rt)

lYu6l4):frrc*idujq si* prxtlpowenir o udddenie,ermd$hnl& w prryp|{|tu nfupqyanrair irodlfdw pochorta4cyqft z
bsd*itr Uatl Surfei*lri o$r niepadfuqiiefcft.wr+rcwi frodkdry a ponory ndqiehag prse* p*6stw* crlonkaw*ldc Europei+kirgo

Porclumlepir s,W+luy$ ('&StA)' Kl6rc mi*ly:byf prz*rl*czoEr n{ dineirol+t'nlc r$lo{iqi lub c4lcl aemdttienir: Nio

tY.6.5) Sraowidpj*rdt pol*fpq!{mlr 6 udziclcilie.zdndxics*r.J!'slldrod*i slutlrc.*fina*ow*nlu zrm6wle$ nr,bs.lmh

tym, rfl *iruy:,S{Spk,Oo&tlsl

n.itkolfd Xnb pnocr

mu Fre$r*gaeNie

IY6.6J lafemrcja dod*fftsirel

s Ef,& $tfunyeh:$Efldlenah,{}qienionyclr w art. l44rstilry PZp. ?. ll{rkaane powyzej zmiaayrnoe{

kt{ro a*msrv,Faitrcy crmicr*ri.prE{an*Nty( ne sfinrnwlnnie cato$ci lub c4{ci zrmfwienia, nte eteeti

Ogloszenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam6wieii Fublicaryeh w dniu l5.l l.20lg r.
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