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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109489-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Ropa naftowa i destylaty
2017/S 059-109489

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chudzik, Iwona Piastowska
Tel.:  +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl 
Faks:  +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95 dla jednostek pływających Urzędu
Morskiego w Gdyni.
Numer referencyjny: ZP-AC-3800-11/17

II.1.2) Główny kod CPV
09130000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw do jednostek pływających Zamawiającego w ilości
łącznej: olej napędowy – 30 000 litrów, benzyna bezołowiowa – 95 20 000 litrów. Miejscem dostaw będą stacje
paliw Wykonawcy zlokalizowane na terenie marin w Gdańsku i Gdyni. Dostawy dokonywane będą w terminach
oraz godzinach otwarcia poszczególnych stacji paliw do zbiornika paliwa jednostki pływającej Zamawiającego
lub do zbiorników przenośnych po ich podstawieniu pod odpowiedni dystrybutor paliwa na stacji. Dostarczane
przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z aktualnymi i obowiązującymi edycjami norm jakościowych
(PB PN-EN 228, ON PN-EN 590) oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych paliw (Dz.U. 2015 poz. 1680).
Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego upustu złotówkowego od ceny jednostkowej brutto paliwa na
dystrybutorze. Dostawy rozliczane będą na podstawie faktur zbiorczych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 PLN

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
09134100
09132100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsca dostaw: stacje paliw Wykonawcy usytuowane przy marinach w Gdańsku i Gdyni.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw do jednostek pływających Zamawiającego w ilości
łącznej: olej napędowy – 30 000 litrów, benzyna bezołowiowa – 95 20 000 litrów. Miejscem dostaw będą stacje
paliw Wykonawcy zlokalizowane na terenie marin w Gdańsku i Gdyni. Dostawy dokonywane będą w terminach
oraz godzinach otwarcia poszczególnych stacji paliw do zbiornika paliwa jednostki pływającej Zamawiającego
lub do zbiorników przenośnych po ich podstawieniu pod odpowiedni dystrybutor paliwa na stacji. Dostarczane
przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z aktualnymi i obowiązującymi edycjami norm jakościowych
(PB PN-EN 228, ON PN-EN 590) oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych paliw (Dz.U. z 2015 r., poz.
1680). Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego upustu złotówkowego od ceny jednostkowej brutto paliwa
na dystrybutorze. Dostawy paliwa rozliczane będą na podstawie faktur zbiorczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert.
2. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach, z których każda część stanowi
przedmiot odrębnego postępowania. Wartość bieżącej części wynosi 200 000 PLN.

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu paliwami ciekłymi wydane przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 – Prawo Energetyczne
(j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 220).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2) lit.a).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie VI.5 lit. a) SIWZ, tj.:
— koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: jeden z Wykonawców wykaże, że
samodzielnie spełnia warunek określony w rozdz. V.1.2) lit. b) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie VI.5 lit. b) SIWZ, tj.:
— dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego (100 000 PLN);
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie kurs średni publikowany
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przez Narodowy Bank Polski, tabela A z dnia publikacji ogłoszenia, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do
w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni kurs ogłoszony przed tym dniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Za zrealizowane sukcesywne dostawy Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Płatności odbywać się
będą na podstawie faktur zbiorczych w okresach rozliczeniowych wskazanych w par. 2 ust. 6 umowy (Załącznik
nr 4 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: 09/05/2017
Czas lokalny: 09:45

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: 09/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 39.

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:
1. Podstawa do wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Zgodnie z pkt VI.1 SIWZ – Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę,
którego oferta zostanie oceniona najwyżej (na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), tj:
— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
rozdz. VI. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.
6. Ad. Sekcja IV.2.6) Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. szczegółowo informacje dotyczące składania odwołań zawarte są w art. 180-198 ustawy Pzp.

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:
22/03/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

