
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.zegluga.com.pl 

 
Ostróda: Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. 
Numer ogłoszenia: 135558 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, 
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 646 42 46, faks 89 646 42 46. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa żeglugowego do silników 
statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w 
Ostródzie w ilości 40 m3.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że wykonawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty : a) 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. b) koncesja, zezwolenie lub licencja na 
podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 
(zgodnie z ustawą Prawo energetyczne), 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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne dostawy w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, 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 wartość przedmiotu zamówienia: 50 000,00 złotych brutto każda oraz 
załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy dołączyć 
przykładowo referencje) - załącznik 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.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty 
oryginału oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty 
przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy 
Dostawcy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty 
oryginału oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty 
przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy 
Dostawcy. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty 
oryginału oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty 
przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy 
Dostawcy. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
SIWZ. Oświadczenie podpisuje każdy Dostawca składający ofertę. W przypadku 
Dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje 
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej; 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 
a) Oryginał świadectwa jakości oferowanego paliwa wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed 
upływem terminu składania ofert. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) Wypełniony formularz oferty (na załączonym druku- załącznik nr 1 do SIWZ), b) Pełnomocnictwo do 
reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin dostawy - 5 



IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Strony 
dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, w przypadku: a) gdy 
podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak klęski żywiołowe, 
strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 
sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. b) nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnianie 
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron 
rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy - w przypadku nadzwyczajnej 
zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. c) obniżenia ceny 
przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. d) 
dopuszcza się wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji nie wykorzystania jej wartości lub ilości, e) 
zmiany przepisów prawnych obowiązujących w trakcie obowiązywania umowy, w tym dotyczących 
stawek podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Dostawcę. 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, a wprowadzenie zmian 
określonych w pkt 2 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron w tym zakresie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zegluga.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żegluga Ostródzko-
Elbląska Spółka z o. o. ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 49, 14 -100 
Ostróda, pokój nr 05.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 


