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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/1/14 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 
 
Wartość zamówienia przekracza kwoty okre ślone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 20 04 roku Prawo Zamówie ń 
publicznych  (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907; z późn. zm.). 
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 

Określenie przedmiotu zamówienia :  

Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO-DMA dla jednostek pływaj ących 
Urzędu Morskiego w Szczecinie  
 

CPV 09134100-8, 09134200-9 

 
Przedmiotem zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia są odpłatne, sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego              
MGO-DMA, zgodnego z normą ISO 8217:2010 DMA w ilości: 640 000 litrów dla jednostek 
pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
2. Paliwo żeglugowe określone w ust. 1, Wykonawca dostarczy do Baz Oznakowania 
Nawigacyjnego Szczecin i Świnoujście na swój koszt i wyda paliwo na poszczególne 
jednostki pływające Zamawiającego: 

a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie: 
- kuter hydrograficzny GALAKTYKA, 
- stawiacz pław SYRIUSZ, 
- jednostka sondażowa WEGA, 
- motorówka inspekcyjna KASIA, 
- jednostka sondażowa KASTOR, 
- jednostka inspekcyjno–robocza  HYDROGRAF- 22, 
- jednostka sondażowa MOT-UMS-2, 
- jednostka inspekcyjna AGA, 
- jednostka inspekcyjno–robocza HYDROGRAF-27, 
- jednostka inspekcyjna LUCYNKA. 
b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
- stawiacz pław PLANETA, 
- motorówka inspekcyjna MAGDA, 
- motorówka inspekcyjna MAGDA 1,                                                                                                                                                                                      
- kuter hydrograficzny MALWINA, 
- jednostka sondażowa HYDROGRAF-23, 
- jednostka sondażowa HYDROGRAF-26, 
- jednostka inspekcyjna MIRKA, 
- jednostka inspekcyjno-robocza DOROTKA. 
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3. Paliwo żeglugowe będzie dostarczane ze zbiorników auto-cysterny                                          
do zbiorników maszynowo-rozchodowych jednostek pływających UMS, wymienionych               
w ust. 2. 
4. Dostawy paliwa żeglugowego będą realizowane od dnia podpisania umowy                         
w następujących terminach: 

a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 C – pierwsza 
dostawa paliwa  realizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nast ępne  
dostawy  realizowane średnio raz w miesiącu do końca trwania umowy. 

b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5 - pierwsze dostawy  
roczne paliwa realizowane w miesiącach maj / czerwiec 2014 r. oraz maj / czerwiec 
2015 r. w ilości każda do 100 000 litrów, nast ępne  dostawy  realizowane: w 
miesiącach listopad / grudzień 2014 r. oraz listopad /grudzień 2015 każda w ilości 
80 000 litrów; na jednostkę s/v PLANETA. 

     c)  pod koniec trwania umowy przewiduje się dostaw ę końcow ą niewykorzystanego  
        paliwa na jednostki Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

     d) ewentualne  dostawy paliwa wynikaj ące z zamówie ń uzupełniaj ących,  zostaną   
      dostarczone do Baz Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu po  
      dostawie końcowej, w czasie trwania  umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa   
       żeglugowego,     w wymiarze do 10% w stosunku do całości dostawy określonej w  
       ust. 1, a Wykonawcy     nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania. 
6.    Narzut Wykonawcy jest stały i niezmienny przez okres obowiązywania umowy. 
7.    Narzut Wykonawcy uwzględnia następujące koszty: 

a) transport auto-cysterną partii paliwa żeglugowego przez Wykonawcę do 
poszczególnych baz: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. 
Światowida 16c oraz Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 

b) wydanie paliwa żeglugowego ze zbiorników auto-cysterny do zbiorników maszynowo-
rozchodowych jednostek pływających wskazanych przez Zamawiającego, 

c) koszty wystawienia atestów i certyfikatów na przedmiot umowy, 
d) koszty wystawienia i przekazania próbki z dostarczanej partii paliwa zgodnie z 

procedurą. 
8. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa żeglugowego wyłącznie w przypadku 

zmiany ceny paliwa dokonanej przez producenta paliwa lub zmiany wysokości podatku  
akcyzowego. Narzut Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 i 7, pozostaje niezmienny 
przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. W zależności od zmiany ceny producenta, Wykonawca przewiduje zmianę 
wynagrodzenia podanego w ofercie,  ilość paliwa podana w ofercie pozostaje bez 
zmian. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania producenta dostarczanego paliwa 
żeglugowego. W przypadku zmiany producenta dostarczanego paliwa, Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej 
(parametry paliwa żeglugowego nie mogą ulec zmianie). 

11. W przypadku zmiany ceny paliwa żeglugowego z przyczyn określonych w ust. 8, 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury dokument potwierdzający 
konieczność zmiany ceny. 

12. Podczas realizacji dostaw, cena dla dostawy obliczana będzie w oparciu o notowania z 
dnia poprzedzającego dostawę z giełdy w Londynie, publikowane przez Platts 
Marketscan. Podana w ofercie cena producenta będzie wyliczona na podstawie 
wartości niższej z notowań z dnia poprzedzającego dostawę z pozycji Gasoil 0.1 z 
tabeli Northwest Europe Cargoes CIF NWE/Basis ARA, przeliczoną na PLN wg 
średniego kursu NBP dla USD z dnia poprzedzającego dostawy. 

13. Do faktury VAT wystawionej za zakupione paliwo żeglugowe, Wykonawca dołączy 
notowania, tabele kursów średnich NBP, dotyczące danej dostawy oraz sposób 
obliczenia ceny paliwa. 

14. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę jednostkową za dostawy, ustaloną według 
określonych powyżej zasad, na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT. 
Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
przelewem na konto Wykonawcy, podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia faktury VAT (na każdy statek oddzielna faktura VAT). Podstawą do 
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wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego 
przyjęcia dostawy paliwa żeglugowego. 

15. Rozliczenie ilościowe dostawy paliwa żeglugowego następować będzie w litrach, według 
wskazań urządzenia pomiarowego auto-cysterny; urządzenie musi być oplombowane  i 
posiadać aktualny atest. 

16. Za datę zapłaty należności uważa się datę wystawienia przelewu bankowego           
przez Zamawiającego. 

17. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca jest uprawniony do żądania                
od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej. 

 
II.  Termin wykonania umowy 
1.  Umowa obowiązywać będzie przez okres  24 miesięcy od daty jej podpisania. 
2.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
3.  W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, Zamawiający przewiduje  
     wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 27 miesięcy. 
 
III.  Jakość paliwa 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem 
jakości wymogom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad 
fizycznych          i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium 
UE. 

2. Paliwo żeglugowe musi charakteryzować się następującymi parametrami: 
            zawartość siarki – max 0,1%, gęstość (150C) – max 860 kg/m3. 

3. Zamawiający upoważniony jest do kontroli jakości paliwa żeglugowego 
dostarczonego przez Wykonawcę. Wykonawca w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania próbki dostarczanego paliwa 
żeglugowego w specjalnie do tego celu przystosowanym pojemniku napełnionym w 
trakcie przepompowywania paliwa żeglugowego z auto-cysterny na statki. Próbka 
musi być zaplombowana i opisana (data dostawy, ilość paliwa żeglugowego i nazwy 
statków, na które paliwo jest dostarczane). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane certyfikaty lub inne dokumenty 
potwierdzające jakość paliwa. 

5. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania paliwa żeglugowego, Zamawiający 
zgłosi niezwłocznie Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest 
rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i 
powiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem 
uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni 
kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez 
Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

6. W przypadku dostarczenia paliwa złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu paliwa żeglugowego wolnego od wad, 
b) naprawy ewentualnych szkód (awaria urządzeń technicznych na jednostkach 

pływających), spowodowanych użyciem dostarczanego paliwa złej jakości, 
c) pokrycia kosztów przeprowadzenia nowej dostawy paliwa żeglugowego oraz 

ponownej analizy. 
 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Oferty cz ęściowe  -  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  – 24 miesiące od dnia podpisania umowy  
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 
ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o 
działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy kluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy  przed upływem terminu 
składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – Zał ącznik nr 4 
do SIWZ  art. 26 ust 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert,  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

6) Aktualne za świadczenie wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesi ące 
przed upływem terminu składania ofert, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) Aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp  – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesi ęcy  przed upływem 
terminu składania ofert, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ślonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9,10,11 Pzp – wystawion ą nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

9) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego Zał ącznik 
nr 6  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę,  
     przy wykonaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

   4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu  przy wykonaniu zamówienia 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1  do 
niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 

2) pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

3) dowód wniesienia wadium tj.:  

a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiaj ącego,  

b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiaj ącego dokumentu, 
oświadczaj ącego wniesienie wadium  

1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11  ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
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oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niżw dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Wadium: 25 000,00 zł  

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 25 000,00 PLN (słownie 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

2) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w 

Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin Nr  06 1010 1599 0028 
9913 9120 0000 ; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.). 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 

5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W 
przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy 
załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów 
dokumentów w kasie Urz ędu.  

6) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 
a)  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8, 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu 
umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert, 

7) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w atr 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , 
o których mowa w art. 25 ust1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana : 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 

Oferty wspólne 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.  

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w 
stosunku do osób fizycznych informacja z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie 
(spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę 
wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału 

 
Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 2: 

1) pkt 3), 5), 6), i 8) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, 
że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

        2)  pkt 7) niniejszej SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu   
                 sadowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   
                 zamieszkania osoby, której   dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  
                 w art.24 ust.1 pkt 4-8 

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c)  powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 
mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
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w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia  17/03/2014r. 
do godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,  sala 116 (piętro I) 
Dnia 17/03/2014 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji do  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  
dnia : 03.02.2014 r.   
oficjalny tytuł : PL -Szczecin: Olej Napędowy 
Ogłoszenie nr :  2014- 015439 
 
 
Szczecin, dnia: 03/02/2014 r. 
 


