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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/44/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 

Dostawa paliwa nap ędowego ; ON- 366 000l, E95 – 68 700l, ON PREMIUM – 
30 000l,  dla Urz ędu Morskiego w Szczecinie, w okresie od 16.01.2012r . do 
15.01.2015r. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
Symbol kategorii CPV:0913420-8, 09132100-4 
 
I. 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            
366 000 l 
2) benzyna bezołowiowa E 95 zgodnie z aktualną normą PN-EN 228            68 700 l 
3) olej napędowy ON Premium zgodnie z aktualną normą PN-EN 590                 30 000 l 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej do 10% ilości paliwa aniżeli 
określona powyżej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do 
odszkodowania. 
Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 XII 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441) oraz muszą być dostosowane do 
pory roku i warunków pogodowych.   
Paliwo będzie odbierane w stacjach paliw Wykonawcy na terenie następujących 
miejscowości:  
a) Szczecin 
b) Świnoujście 
c) Międzyzdroje 
d) Wolin 
e) Niechorze, lub w promieniu 30 km od tej miejscowości, 
f) Nowe Warpno lub w promieniu 30 km od tej miejscowości 
na terenie miejscowości: Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin oraz Niechorze lub  w 
promieniu 30 km od niego, Nowe Warpno lub  w promieniu 30 km od niego.  
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 pojazdów i maszyn  
Zamawiającego uprawnionych do pobierania paliwa - stanowiący Załącznik nr 1 do 
przedmiotowego opisu.  
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Warunki rozliczenia transakcji (zgodnie z § 4 wzoru umowy) 
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. 

 
Termin wykonania od 16.01.2012 do 15.01.2015r. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych 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 okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3  do 
niniejszej SIWZ. 

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

3) 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 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
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W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

7) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesi ęcy 
przed upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

8) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4, 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

9) Kserokopia aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, obowiązująca 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 realizacji zamówienia. 

2.  Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I ust. 3  SIWZ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1  SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3) dowód wniesienia wadium tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium, 
c) Wykaz stacji paliw Wykonawcy   (akceptujących karty flota), które będą wydawały 

paliwo pojazdom Zamawiającego na terenie takich miejscowości jak: Szczecin, 
Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin oraz Niechorze, Nowe Warpno lub w promieniu 30 
km od nich. 

Wymagania dotycz ące wadium 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50.000,00 PLN (słownie złotych 

:pięćdziesiąt 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. 
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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.  

 
2. Kryteria oceny ofert : cena – 50 %, upust – 50%.  
 
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 28/11/2011 do 
godz. 11:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 28/11/2011 r.,  o godz. 12:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Ogłoszenie wysłane dnia 17.10.2011r. 


