AGENCJA WYWIADU

Warszawa, 29 października 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/26/2021
na bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych, ładowania
energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw,
oraz usługi mycia pojazdów służbowych Agencji Wywiadu.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. −
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zmienia treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:
Tytuł postępowania o udzielenie zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych, oraz usługi mycia
pojazdów służbowych Agencji Wywiadu.”
Zmiana ta dotyczy wszystkich dokumentów postępowania.
Treść działu IV SWZ w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny
bezołowiowej, oleju napędowego) zgodnych z:
1) Wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680, z późn. zm.), oraz Polskimi Normami PN-EN ISO 42591:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06,
2) Aprobatami Europejskimi,
3) Świadectwami jakości,
produktów pozapaliwowych (m. in. olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych,
żarówek, kosmetyków samochodowych), usługi mycia pojazdów służbowych,
oraz, w przypadku istnienia takiej możliwości u danego Wykonawcy, ładowania
energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw,
przy pomocy kart paliwowych.”
Treść działu XVI SWZ w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„XVI. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Cenę oferty stanowić będzie suma opustów od ceny za paliwa, niezależnie od ich
rodzaju, oraz od ceny za usługę mycia pojazdów, wyrażona procentowo (zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku).”
Treść działu XVII SWZ otrzymuje brzmienie:
„XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu
oceny ofert.
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) opust od cen za paliwa płynne 98 %;
2) opust od cen za mycie pojazdów 2 %.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt.
Wartość punktowa oferty w kryterium opust od cen za paliwa płynne (OP) będzie
wyliczona wg wzoru:
OPbad
OP =
x 98 pkt
OPmax
gdzie:
OP
- kryterium: opust od cen za paliwa płynne,
OPbad - wartość opustu od cen za paliwa płynne badanej oferty,
OPmax - najwyższy oferowany opust od cen za paliwa płynne spośród
zaproponowanych we wszystkich ważnych ofertach.
Wartość punktowa oferty w kryterium opust od cen za mycie pojazdów (OM) będzie
wyliczona wg wzoru:
OMbad
OM =
x 2 pkt
OMmax

gdzie:
OM - kryterium: opust od cen za mycie pojazdów,
OMbad - wartość opustu od cen za mycie pojazdów badanej oferty,
OMmax - najwyższy oferowany opust od cen za mycie pojazdów spośród
zaproponowanych we wszystkich ważnych ofertach.
5. Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia obliczona będzie według zależności:
ŁLP = OP + OM
6. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, wezwie
on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować opustów niższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez
nich ofertach.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów
lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,
do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody
na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy,

Strona 2 z 5

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.”
W treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, usuwa
się zdanie:
„Wysokość opustu za 1 kWh energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych:
……….… % (słownie:….…………….……………………………………..…………………..)”.
W treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, wprowadza się następujące
zmiany:
Treść § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jeżeli istnieje taka możliwość u danego Wykonawcy - sprzedaż energii do pojazdów
elektrycznych poprzez ładowanie ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw
Wykonawcy,”
Treść § 3 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmniejszeniu w zależności
od rzeczywistych cen detalicznych paliw ciekłych i energii elektrycznej (jeżeli dotyczy)
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zmian ilościowych zakupionego przez
Zamawiającego paliwa, energii elektrycznej (jeżeli dotyczy), usług mycia pojazdów oraz
innych produktów pozapaliwowych.
4. W przypadku niewykorzystania, w okresie obowiązywania umowy, ilości wskazanych
w § 1 ust. 3, 4 i 5, Zamawiający ponosi koszty rzeczywiście zakupionego paliwa, energii
elektrycznej (jeżeli dotyczy), produktów pozapaliwowych i usług mycia pojazdów, oraz
nie ponosi jakichkolwiek innych konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy.”
Usuwa się § 4 ust. 3:
„3. W okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca udziela
stałego opustu na każdą kWh energii elektrycznej ładowanej do pojazdów elektrycznych
Zamawiającego ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw Wykonawcy
w wysokości …………….%”.
W § 4 ust. 4 staje się ust. 3.
Treść § 4 ust. 5, który staje się ust. 4, otrzymuje brzmienie:
„4. Rabaty cenowe, o których mowa w ust. 2 i 3, wykazywane będą na fakturach,
o których mowa w § 5 ust. 1.”
Treść § 4 ust. 6, który staje się ust. 5, otrzymuje brzmienie:
„5. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy świadczenia usługi mycia
pojazdów Zamawiającego przy użyciu kart identyfikacyjnych, odbywać się będą
po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy
w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu, o którym mowa
w ust. 3. Natomiast sprzedaż produktów pozapaliwowych oraz energii elektrycznej
(jeżeli dotyczy) do pojazdów Zamawiającego przy użyciu kart identyfikacyjnych
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odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji.”
Treść § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Do faktur sprzedaży paliw ciekłych oraz energii elektrycznej (jeżeli dotyczy)
Wykonawca załączać będzie szczegółowe wykazy dotyczące ilości i rodzaju paliwa
zakupionego na rzecz pojazdów Zamawiającego, z podziałem zawierającym numery kart
identyfikacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego oraz daty dokonywanych
tankowań, bez numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego. Ww. wykazy mogą
być przekazywane w formie „papierowej” lub przesłane pocztą elektroniczną na adres
transport@aw.gov.pl.”
Treść § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw ciekłych
oraz możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego całą dobę, 7 dni w tygodniu,
w tym w dni wolne od pracy, niedziele i święta.”
Treść § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną kontrolę nad wydawanym w ramach
tankowania na stacjach Wykonawcy paliwem, ładowaniem energii do pojazdów
elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw (jeżeli dotyczy),
korzystaniem z usług myjni automatycznych oraz zakupem produktów pozapaliwowych
poprzez dostęp do internetowego systemu kontroli.”
Treść § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakup paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych oraz ładowanie energii
do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw (jeżeli
dotyczy) i mycie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie w oparciu o system
sprzedaży bezgotówkowej, przy wykorzystaniu numerowanych kart identyfikacyjnych,
zabezpieczonych kodem PIN, bezpłatnie wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
w liczbie 230 sztuk, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”
W treści Jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ, wprowadza się zmiany w części I pkt Informacje na temat
postępowania o udzielenie zamówienia, ppkt Tytuł oraz Krótki opis:
„Tytuł: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych, oraz usługi
mycia pojazdów służbowych Agencji Wywiadu.”
„Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny
bezołowiowej, oleju napędowego) zgodnych z:
 Wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680, z późn. zm.), oraz Polskimi Normami PN-EN ISO 42591:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06,
 Aprobatami Europejskimi,
 Świadectwami jakości,
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produktów pozapaliwowych (m. in. olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych,
żarówek, kosmetyków samochodowych), usługi mycia pojazdów służbowych,
oraz, w przypadku istnienia takiej możliwości u danego Wykonawcy, ładowania
energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw,
przy pomocy kart paliwowych.
2. Wymagana liczba kart paliwowych: 230 szt. Karty muszą być numerowane,
zabezpieczone kodem PIN.”
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