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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: Joanna Rajecka
Tel.:  +48 914403423
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: http://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: Joanna Rajecka
Tel.:  +48 914403423
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

mailto:zamowienia@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
http://www.ums.gov.pl/
mailto:zamowienia@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
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II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie w okresie 16.01.2018 r. do 15.01.2021
r.
Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/51/17

II.1.2) Główny kod CPV
09134000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę paliwa napędowego dla potrzeb Urzędu
Morskiego w Szczecinie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w następującym rodzaju i ilości:
1) olej napędowy ON zgodnie z aktualną norma PN-EN 590+A1 396 810 l
2) benzyna bezołowiowa E 95 zgodnie z aktualną normą PN-EN 228+A1 104 140 l
3) olej napędowy ON Premium zgodnie z aktualną normą PN-EN 590+A1 24 000 l
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. ilości paliwa bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r.
poz. 1680) oraz muszą być dostosowane do pory roku i warunków pogodowych.
Paliwo będzie odbierane w stacjach paliw Wykonawcy na terenie miejscowości:
a) Szczecin – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin,
b) Świnoujście – Baza Oznakowani

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
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Niechorze, Nowe Warpno

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odpłatna dostawa przez Wykonawcę paliwa napędowego dla potrzeb Urzędu
Morskiego w Szczecinie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w następującym rodzaju i ilości:
1) olej napędowy ON zgodnie z aktualną norma PN-EN 590+A1 396 810 l
2) benzyna bezołowiowa E 95 zgodnie z aktualną normą PN-EN 228+A1 104 140 l
3) olej napędowy ON Premium zgodnie z aktualną normą PN-EN 590+A1 24 000 l
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. ilości paliwa bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r.
poz. 1680) oraz muszą być dostosowane do pory roku i warunków pogodowych.
Paliwo będzie odbierane w stacjach paliw Wykonawcy na terenie miejscowości:
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a) Szczecin – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin,
b) Świnoujście – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście,
c) Międzyzdroje –Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18, 72-500 Międzyzdroje,
d) Wolin – Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin
e) Niechorze – Obwód Ochrony Wybrzeża, ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze
f) Nowe Warpno – ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno,
g) lub w odległości drogowej nie większej niż 10 km od placówek Zamawiającego wskazanych w pkt. a)-e) oraz
nie większej niż 35 km od placówki Zamawiającego wskazanej w pkt. f).
Odbiór paliwa przez uprawnione pojazdy i maszyny Zamawiającego będzie odbywał się sukcesywnie w
systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych przez Wykonawcę i przekazanych
Zamawiającemu najpóźniej 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Podstawą do wystawienia kart
flotowych jest wykaz uprawnionej floty Zamawiającego do pobierania paliwa - stanowiący Załącznik nr 5 do
SIWZ
Warunki rozliczenia transakcji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:
1. Strony ustalają dwa okresy rozliczeniowe w każdym miesiącu kalendarzowym:
a) pierwszy - za paliwo odbierane pomiędzy 1 i 15 dniem miesiąca,
b) drugi - za paliwo odbierane pomiędzy 16 i ostatnim dniem miesiąca.
2. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT na rzeczywistą liczbę
pobranych litrów paliwa z uwzględnieniem stałego upustu od uśrednionej ceny.
3. Ceny za paliwo pobrane przez Zamawiającego będą naliczane według cen obowiązujących na stacji, na
której dokonano transakcji przy użyciu karty flotowej w dniu dokonania tejże transakcji. Wykonawca udzieli
Zamawiającemu upustu na zakup paliwa w stałej wysokości.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania producenta dostarczanego paliwa. W przypadku zmiany
producenta paliwa Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: udzielony stały upust / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/01/2018
Koniec: 15/01/2021
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
PZP.
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem procedury odwróconej
na podstawie art. 24 aa

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-23:
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp:
3. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą , że spełniają
następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
a) Zamawiający żąda przedstawienia kserokopii aktualnej koncesji OPC (koncesja na obrót paliwami ciekłymi)
wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki i obowiązującą przez cały okres trwania zamówienia.
1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z
Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
o którym mowa w art. 25a ust 2 ustawy Pzp, sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonym w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/
UE zwanego dalej JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów – JEDZ;
3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
wobec nich braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty – JEDZ
dotyczące Podwykonawców.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku,

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zawarcie umowy
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
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1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie
nie krótszym niż 10 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 4 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. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144
ustawy Pzp;
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Brak

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: 20/12/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 17/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Joanna Rajecka - Starszy Specjalista Zespołu ds. Zamówień Publicznych tel. + 48 91 44 03 523

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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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.
Miejsce składania ofert: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds.
Zamówień Publicznych, pok. nr 110.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt.12-23 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4
ustawy PZP.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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 PZP.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2017

http://www.uzp.gov.pl

