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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25155-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Benzyna bezołowiowa
2018/S 013-025155

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp.z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, pok. 05
Tel.:  +49 896464246
E-mail: m.golebiewski@zegluga.com.pl 
Faks:  +49 896464246
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zegluga.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zegluga.com.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
Inny rodzaj: Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialności

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Hurtowa dostawa paliw płynnych dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
Numer referencyjny: ZP/ZOE/01/2018r

II.1.2) Główny kod CPV
09132100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:m.golebiewski@zegluga.com.pl
www.zegluga.com.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości:
— olej napędowy - 5800 m3,
— benzyna bezołowiowa Pb 95 - 900 m3,
— benzyna bezołowiowa Pb 98 - 78 m3.

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
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o. o. w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości:
— olej napędowy - 5800 m3,
— benzyna bezołowiowa Pb 95 - 900 m3,
— benzyna bezołowiowa Pb 98 - 78 m3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Zamawiający żąda od Dostawców wniesienia wadium. Wadium za całość zamówienia wynosi: 123 000,00
PLN(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych zero groszy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, a ten Dostawca którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument
potwierdzający te okoliczności:
a. Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej tj. w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi:
– Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.
W/w dokumenty podpisuje każdy Dostawca składający ofertę, a w przypadku Dostawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
Dostawcy występujący wspólnie np. konsorcjum, spółka cywilna w polach nazwa i adres Dostawcy wpisują
dane wszystkich Dostawców występujących wspólnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału. Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- (wg wzoru na załączniku nr 2 do
SIWZ);

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, a ten Dostawca którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument
potwierdzający te okoliczności, że:
a. Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 14 000 000,00 PLN brutto każda oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (np. referencje), bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 4 do
SIWZ.
Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ. Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej na wykonanie zamówienia w stosunku do
treści oferty w przypadkach wymienionych w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszeniu o zamówieniu.

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: 23/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego - Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100
Ostróda, pokój nr 5.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa i inne zainteresowane osoby.

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. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Dostawcy w następujących przypadkach:
— zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Dostawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany
wysokości tego wynagrodzenia,
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— wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego
znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej
realizacji,
— wystąpienia ujawnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/
uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji
wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone,
— zmiany stawki podatku od towarów i usług - uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia
Dostawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę,
— zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 - uprawniające Strony
do zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Dostawcę,
— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - uprawniające Strony do zmiany wysokości
wynagrodzenia Dostawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę,
— przedłużenia czasu trwania umowy w sytuacji nie wykorzystania jej wartości lub ilości.
2.Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego
akceptacja przez drugą Stronę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. 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
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Dostawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— określenia warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
— odrzucenia oferty odwołującego,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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— opisu przedmiotu zamówienia,
— wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
6. Dostawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587001
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2018

www.uzp.gov.pl

