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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223,poz.1655 z późniejszymi zmianami) 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR P-II-370/ZZP-3/30/09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4503 523, fax 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest : 
Dostawy paliwa nap ędowego ON – 270 000l, E95 – 43 000l, E98 – 12 000l,  dla Urz ędu 
Morskiego w Szczecinie na okres 24 miesi ęcy.  
  
Symbol kategorii CPV: 09134200-8  paliwo diesla,  
                                     09132100-4  benzyna bezołowiowa. 
 
I.  Przedmiot zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest  odpłatna dostawa przez Wykonawcę dla potrzeb 

Zamawiającego: 
 
1) olej napędowy ON zgodnie z aktualną norma PN-EN 590  270 000 l 
2) benzyna bezołowiowa E 95 zgodnie z aktualną normą PN-EN 228   43 000 l 
3) benzyna bezołowiowa E 98 zgodnie z aktualną normą PN-EN 228   12 000 l 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paliwa określonej w ust.1, bez 
odszkodowania dla Wykonawcy. 

 

II. Termin wykonania. 

 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 24 miesiące od daty podpisania umowy lub 
do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia  

2. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje wydłuŜenie 
okresu obowiązywania umowy do 27 miesięcy. 

 

III. Jakość paliwa. 

 



 2 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowane paliwo, odpowiada pod względem jakości 
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych,  jest wolny od wad fizycznych i 
prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE.  

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowane paliwo, odpowiada wymogom jakościowym dla 
paliw ciekłych obowiązującym na obszarze RP (Dz. U. nr 216, poz. 1825  
z późn. zm.) oraz aktualnym edycjom norm: PN-EN 590; PN-EN 228. 

 
IV. Warunki odbioru paliwa. 
 
1. Oferowane paliwo, będzie odbierane ze stacji paliw określonych w Wykazie stacji paliw 

Wykonawcy przez uprawnione pojazdy i maszyny Zamawiającego przy uŜyciu kart 
flotowych. 

2. Wykonawca na swój koszt w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, wystawi karty flotowe  na 
uprawnione do poboru paliwa pojazdy i maszyny Zamawiającego. 

3. Wskazane przez Wykonawcę stacje paliw będą wydawały paliwo pojazdom 
Zamawiającego na terenie takich miejscowości jak : Szczecin, Świnoujście, 
Międzyzdroje, Wolin, Niechorze, Nowe Warpno oraz w promieniu 30 km od nich. 

4. Pojazdy i maszyny do poboru paliwa oraz rodzaj paliwa uŜywanego do ich napędu  
określone są w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 

5. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pojazdów 
i maszyn uprawnionych do poboru paliwa.  

6. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaŜe wyłonionemu Wykonawcy uaktualniony 
Wykaz pojazdów i maszyn uprawnionych do pobierania paliwa ze wskazaniem rodzaju 
paliwa uŜywanego do ich napędu.  

 

V. Warunki rozliczenia za pobrane paliwo. 

 

1. Okres rozliczeniowy obejmuje 15 dni kalendarzowych.  
2. Po upływie kaŜdego okresu rozliczeniowego, Wykonawca wystawi zgodnie z rzeczywistą 

liczbą pobranych litrów paliwa, zbiorczą fakturę VAT za dostarczone Zamawiającemu 
paliwo. 

3. Ceny za paliwo dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, będą naliczane według 
cen obowiązujących na stacji, na której dokonano bezgotówkowej transakcji w dniu 
dokonania tejŜe transakcji. Faktura wystawiona za dany okres rozliczeniowy będzie 
zawierać uśrednioną cenę za  1 litr danego paliwa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania producenta dostarczanego paliwa. 
W przypadku zmiany producenta paliwa Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania faktury VAT.  

6. Za datę zapłaty naleŜności uwaŜa się datę dokonania przelewu bankowego przez 
Zamawiającego. 

7. Za zwłokę w zapłacie naleŜności wynikającej z faktury Wykonawca  jest uprawniony do 
Ŝądania od Zamawiającego odsetek, w wysokości ustawowej. 

 
VI. Reklamacje wynikające ze stwierdzenia wad jakościowych paliwa. 
 
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych paliwa , Zamawiający zgłosi niezwłocznie 

pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć 
reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i zawiadomić 
pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nie 
udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc 
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od daty jej otrzymania, uwaŜane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji 
przez Wykonawcę. 

2. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na 
wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji 
przez Zamawiającego. 
Do koordynacji spraw związanych z zamówieniem Zamawiający upowaŜnia Pana   
Piotra Odziomka Kierownika Oddziału Transportu UMS, tel. 91 42 15 270 wew. 156, faks 
91 421 52 42, e-mail: podziomek@ums.gov.pl  

 
 
Oferty cz ęściowe  - Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Termin wykonania zamówienia –  24 miesiące od dnia podpisania umowy 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 
KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1, Pzp lub którzy nie złoŜyli 
pełnomocnictw albo którzy złoŜyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 
ust. 1 Pzp zawierające błędy,  lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia 
w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofert ę cenow ą – Formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ Załącznik 

Nr 1;  
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo , o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3) Kserokopia aktualnej koncesji na obrót paliwami cie kłymi , obowiązująca przez cały 
okres trwania zamówienia. 
W przypadku gdy termin koncesji wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 
powinien załączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłuŜyć 
koncesję na obrót paliwami do końca trwania realizacji zamówienia. 

4) Wykaz stacji paliw Wykonawcy   (akceptujących karty flota), które będą wydawały 
paliwo pojazdom Zamawiającego na terenie takich miejscowości jak: Szczecin, 
Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Niechorze, Nowe Warpno oraz w promieniu 30 km od 
nich. 

5) Dowód wniesienia wadium , tj.: 
 a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 

 b) dowód, zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentów 
poświadczających wniesienie wadium. 

4. Ofert, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 5     
     zostaną odrzucone zgodnie z art.89 ust.1, pkt 1 ustawy. 
 
Kryteria oceny ofert : najniŜsza cena brutto 
 
Wadium: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 
 
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 06/01/2010. 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 06/01/2010 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
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Ogłoszenie zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 17/11/2009r 
  

Szczecin, dnia 17/11/2009r. 


