LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F02
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

91nam92
2018-020307
9.6.5
ENOTICES
EU
/
zamowienia@ums.gov.pl
YES
YES

1/6

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maliszewska-Poterucha
Tel.: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ums.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Morski w Szczecinie- Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin
Plac Stefana Batorego 4 - pokój nr 110
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maliszewska-Poterucha
Tel.: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA
Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/1/18

II.1.2)

Główny kod CPV
09134200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego MGO-DMA,
zgodnego z normą ISO 8217:2017 DMA w ilości 620 000 litrów dla jednostek
pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1, Wykonawca dostarczy do Baz Oznakowania Nawigacyjnego w
Szczecinie i Świnoujściu, do Portu Mrzeżyno oraz warunkowo do portów wymienionych w pkt. c oraz wyda
paliwo na poszczególne jednostki pływające Zamawiającego ujęte w niniejszym wykazie:
a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie:
- kuter hydrograficzny GALAKTYKA brak numeru IMO
- stawiacz pław SYRIUSZ nr IMO 8863599
- jednostka sondażowa WEGA brak numeru IMO
- motorówka inspekcyjna KASIA brak numeru IMO
- jednostka sondażowa KASTOR brak numeru IMO
- jednostka inspekcyjno – robocza HYDROGRAF- 22 brak numeru IMO
- jednostka sondażowa MOT-UMS-2 brak numeru IMO
- jednostka inspekcyjna AGA brak numeru IMO
- jednostka inspekcyjno – robocza HYDROGRAF-27 brak numeru IMO
- jednostka inspekcyjna LUCYNKA brak numeru IMO
- jednostka hydrograficzna DRĘTWA brak numeru IMO
b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu:
- stawiacz pław PLANETA nr IMO 8121513
- motorówka inspekcyjna MAGDA brak numeru IMO
- kuter hydrograficzny MALWINA brak numeru IMO
- jednostka sondażowa HYDROGRAF-23 brak numeru IMO
- jednostka sondażowa HYDROGRAF-26 brak numeru IMO
- jednostka inspekcyjna MIRKA brak numeru IMO
-jednostka inspekcyjno-robocza DOROTKA brak numeru IMO
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c) Port Mrzeżyno warunkowo Port w Dziwnowie, Port w Trzebieży,
Port w Nowym Warpnie, Port w Stepnicy, Port w Wolinie:
- holownik KALMAR brak numeru IMO
- pogłębiarka MĄTWA brak numeru IMO.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 1 SIWZ dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Kserokopii aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
obowiązującej 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
przedłużyć koncesję na obrót paliwami do końca trwania zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca dołącza do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2 SIWZ dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących
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dokumentów:
a) Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu
potwierdzenia tego warunku.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca dołącza do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 SIWZ dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu
potwierdzenia tego warunku.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin
podpisania umowy;
2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
SIWZ;
3) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
ustawy o dostępie do informacji publicznej - zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Zmiana umowy
1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu
stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu
do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy – § 11 wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ;

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2018
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Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Morski w Szczecinie
Adres: pl. Stefana Batorego 4 SALA 116 , 70-207 Szczecin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej. Na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące Załącznik
nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia i/lub
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 35.000 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018

