
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR P-II-370/ZZP-3/25 /09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów  : ElŜbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 
4403 441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia  : PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa 

 Sukcesywn ą dostaw ę gazu  płynnego propan w ilo ści 61.000 litrów.  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 61.000 litrów gazu płynnego 
propan przez okres nieokreślony do wyczerpania zamawianej ilości propanu na Bazę 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72 – 602 Świnoujście.  
Gaz będzie zasilał kotłownię o mocy 2 x 130 kW. 
Wraz z dostarczeniem gazu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, 
posadowienia oraz przyłączenia do istniejącej instalacji 3 zbiorników naziemnych ( 
wraz z wykonaniem wszystkich testów technicznych ), w których będzie 
przechowywany gaz. Pojemność kaŜdego zbiornika musi wynosić min. 6700 l. 
Termin posadowienia zbiorników wraz z ich podłączeniem i wykonaniem testów 
technicznych –listopad 2009 r.  Na czas montaŜu zbiorników dla budynków na rzecz 
których pracuje kotłownia Wykonawca na własny koszt zapewni ciągłość ogrzewania.  

Dostarczony gaz jak i dostarczone zbiorniki muszą spełniać normy energetyczne                
(w przyp. gazu) oraz techniczne (w przyp. zbiorników) obowiązujące na terytorium 
UE. 

Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
Oferty wariantowe  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia –  12 m-cy od podpisania umowy 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 

KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty  
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy,  według wzoru  stanowiącego Załącznik nr 2  do 

niniejszej SIWZ:  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Aktualny odpis z wła ściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert.  



W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Kopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd 
Regulacji Energetyki. 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

4) Oświadczenie  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do SIWZ 
wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
Podwykonawcom (jeŜeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

5) Wykaz wykonanych dostaw  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością  dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe 
dostawy te zostały wykonane naleŜycie ( referencje). 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli 
wykaŜe, iŜ w ciągu ostatnich trzech lat a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 2 dostawy  o wartości o 
wartości minimum 100 tys. kaŜda 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez 
Zamawiającego za spełniony, jeŜeli Wykonawcy składający ofertę wspólną 
będą spełniać go łącznie. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

      3)Załącznik nr 5    – oświadczenie o jakości oferowanego gazu 

        W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument. 

Kryteria oceny ofert : najniŜsza cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 26/10/2009 do 
godz. 10:30. 
Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 26/10/20089 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 180537 -2009 z dnia 16.10.2009r. 


