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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324149-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Paliwo diesla
2018/S 142-324149
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
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 Schroeder
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)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego lekkiego MGO w ilości 560 ton dla jednostek pływających Urzędu
Morskiego w Gdyni
Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-32/18

II.1.2)

Główny kod CPV
09134200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego lekkiego MGO w ilości 560 ton dla
jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni.
Dostarczane paliwo żeglugowe musi spełniać wymogi kategorii ISO-DMA zgodną z norma ISO 8217:2012 lub
równoważną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7.10.2015 r. w sprawie wymagań
dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym w tym sposobu jej oznaczenia (Dz.U. z 2015 r poz. 1665)
dot. statków o polskiej przynależności i przebywających w polskich obszarach morskich – zawartość siarki nie
może przekraczać 0,10 %.
Miejsce dostaw: jednostki pływające Urzędu Morskiego w Gdyni, przycumowane do nabrzeży w portach:
Gdańsk, Gdynia, Elbląg i Władysławowo. Wykaz jednostek z określeniem ilości i wielkości dostaw oraz miejsca
cumowania (portu) określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy
(Załącznik nr 5 do SIWZ).

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: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsca cumowania jednostek pływających: Gdańsk, Gdynia, Władysławowo oraz Elbląg.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa żeglugowego lekkiego MGO w ilości 560
ton dla jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni. Dostarczane paliwo żeglugowe musi spełniać
wymogi kategorii ISO-DMA zgodną z norma ISO 8217:2012 lub równoważną oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7.10.2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie
żeglugowym w tym sposobu jej oznaczenia (Dz.U. z 2015 r poz. 1665) dot. statków o polskiej przynależności i
przebywających w polskich obszarach morskich – zawartość siarki nie może przekraczać 0,10 %.
W okresie od 1 października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczane paliwo żeglugowe powinno
posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia. Miejsce dostaw: jednostki pływające Urzędu
Morskiego w Gdyni, przycumowane do nabrzeży w portach: Gdańsk, Gdynia, Elbląg i Władysławowo. Wykaz
jednostek z określeniem ilości i wielkości dostaw oraz miejsca cumowania (portu) określony został w Załączniku
nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian jednostek pływających uprawnionych do odbioru
paliwa żeglugowego. Sposób dostawy: bunkierką lub autocysterną na jednostki pływające, cumujące przy
nabrzeżach w portach: Gdańsk, Gdynia, Elbląg i Władysławowo. Sukcesywne dostawy następować będą
na podstawie zamówień częściowych, wg zasad określonych w projekcie umowy, składanych telefonicznie
i potwierdzonych faksem lub poprzez e-mail wraz ze wskazaniem jednostki pływającej oraz miejsca jej
tankowania. Podana wielkość zamówienia (560 ton) jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji
umowy może ulec zmniejszeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawca musi
posiadać dokumenty (certyfikaty) potwierdzające, że dostarczane paliwo spełnia wymogi kategorii ISO-DMA
zgodne z norma ISO 8217:2012 lub równoważną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
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dnia 7.10.2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym w tym sposobu jej
oznaczenia (Dz.U. z 2015 r poz. 1665). Zamawiający jest uprawniony do nabywania paliwa żeglugowego bez
podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 6.12.2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz.
752 z późn. zm).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze
umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134200 – 9 paliwo diesla
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
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: 36
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 przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15
000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

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. Każdy wykonawca do upływu terminu składania ofert musi przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
zwanego dalej jednolitym dokumentem (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanego na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 201/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa części IV formularza JEDZ. Właściwa (dowodowa) weryfikacji
spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu
o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie
zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu
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zamówienia dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.
Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ zostały opisane w rozdziale VII SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. 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 następujących
oświadczeń lub dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 6 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia, tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 500 000
PLN.
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:
— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego (500 000 PLN)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj: 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 r. –
Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755, 65, 685, 771, 1000).
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:
a) koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 7550).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
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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: 03/09/2018
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: 03/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania (składane na
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy):
a) 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;
b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
4.. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą formularza cenowego (Załącznik nr 3 do SIWZ).
5. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
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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:
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.
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.

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:
23/07/2018
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