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Przedmiot zamówienia: 

 

DOSTAWA PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW 

ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ 

 

 

 

Ostróda, dnia31.05.2012 r. 

 



 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Żegluga Ostródzko-Elbląska    Spółka z o.o. w Ostródzie 

Ul. Grunwaldzka 49 

14-100 Ostróda 

Tel. /fax. 89 646 42 46 

www.zegluga.com.pl   , info@zegluga.com.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2007 r., Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 3.1 . Przedmiotem zamówienia jest    dostawa paliwa żeglugowego  do silników statków Żeglugi Ostródzko-

Elbląskiej w zakresie  40.000 litrów. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:   23121000-1 

 

Dostawy paliwa będą dostarczane w sezonie letnim od 1 maja do 30 września po wcześniejszym zamówieniu 

pisemnym w terminie 24 godziny od zgłoszenia. 

Miejscem dostawy będzie: 

-  baza Żeglugi w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23  

-  przystań Żeglugi w Elblągu przy UL. Wodnej 1 b 

-  Buczyniec- pochylnia  

 

Paliwo żeglugowe  Wykonawca dostarczy  na swój koszt i wyda na poszczególne jednostki pływające 

Zamawiającego:  

 

SP  Marabut, SP Birkut, SP Ostróda, SP Kormoran, SP Pingwin, SP Żuraw, SP Perkoz 

Dostawy należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.  

 

Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości wymogom polskich i 

unijnych norm jakościowych  jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu 

prawnego na terytorium UE. 

 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Termin wykonania zamówienia: 

          12 m-cy od dnia podpisania umowy 

 

 

 

http://www.zegluga.com.pl/


5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnie 

 Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadaniem wiedzy i doświadczenia. 

 Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania potencjałem 

technicznym. 

 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp);  

5.2.  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z metodą spełnia lub nie spełnia, w 

oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. 

5.3. Wykonawcy nie spełniający warunków podmiotowych zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z 

niniejszego postępowania, natomiast w przypadku nie spełnienia warunków przedmiotowych ich oferty 

zostaną odrzucone. 

5.4. Zakres dostawy zaoferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z wymogami Zamawiającego, 

określonymi w SIWZ. 

5.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi 

spełniać następujące wymagania:  

 a)  Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja dokonywana będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 

b)  Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przedłoży umowę regulującą współpracę 

wszystkich stron, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 



przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności 

Wykonawców) najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

c) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący 

w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty dotyczące Wykonawcy,         np. w miejscu 

„nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie 

tylko pełnomocnika konsorcjum. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.  

 

6. Informacja o  oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

6.1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

a)   aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

b) oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia 

 

6.3.  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

 6.4. INNE DOKUMENTY 

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji  

6.5.  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formą (spełnia – nie spełnia), w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków 

skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 

  



6.6.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu do 

uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo byłoby unieważnione postępowanie zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej    

 formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z mocy Art. 24 ust. 2 pkt. 3. 

 Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia                

wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert chyba, że  mimo ich uzupełnienia   konieczne 

byłoby  unieważnienie postępowania. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane    w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z    wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, jeśli: Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie   mogą one być 

udostępniane. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  

W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. 

 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 

ustawy. 

 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy). 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

 

7.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia 

oferty, kierując swoje zapytania na piśmie 

 na adres Zamawiającego lub faksem  

7.2. Dokumenty przekazywane faksem wymagają na żądanie drugiej strony potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Adrianna Jabłońska w godz. 7.00 – 15.00  



8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.2. Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający dostarczy jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SWIZ bez wskazania źródła zapytania, 

8.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba, że istnieje sytuacja wymuszająca 

podjęcie takiej decyzji, o czym zawiadomi Wykonawców faksem.  

 

9. Wymagania dotyczące Wadim 

Wadium nie jest wymagane. 

 

10. Termin związania ofertą 

 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

11. Sposób przygotowania ofert 

 

11.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

11.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie  przez osobę 

podpisującą ofertę. 

   11.3 Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego  

            i oznaczonej: 

 nazwą i adresem wykonawcy; 

 tytułem: „ Oferta przetargowa na dostawę paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-

Elbląskiej”
 

 Oznaczone adnotacją: „ Nie otwierać przed 08.06.2012 r. godz.10.00”
 

11.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 

11.5.  W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem 

bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

11.6. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty i załączników była opatrzona kolejnym 

numerem. 

11.8 . Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 

11.9 .Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 

terminem składania ofert. 



11.10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta 

tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

11.11.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę  

z postępowania pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

11.12.Oferty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; oferty  wycofane nie będą otwierane. 

11.13.Oferty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

  11.14.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

12.  Termin i miejsce składania ofert 

 

12.1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu do dnia 08.06.2012r. do godz.10.00 w siedzibie  

Zamawiającego,  pokój 5; 

12.2. Wszelkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez 

otwierania; 

 

13.  Otwarcie ofert 

 

13.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2012 r., o godzinie 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pok. 5.  

13.2. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach zewnętrznych naruszonych  

lub nie zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. 

 

14. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

14.1. W formularzu ofertowym należy podać cenę 1 litra paliwa netto , kwotę podatku Vat  oraz wartość brutto 

całej oferty.  

14.2.Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (Załącznik nr 1 do 

SIWZ). 

 

15. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

15.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się  następującymi kryteriami, 

których ocena zostanie wyrażona w wartościach procentowych: 

cena brutto - 100% 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na   formularzu 

ofertowym załączonym do specyfikacji (Załącznik Nr 1). 



Maksymalną ilość punktów (100pkt.) otrzymuje wykonawca z najniższą ceną, natomiast pozostałe oferty 

jak niżej: 

 

najniższa wartość oferty x 100 = ilość punktów 

 

 

wartość oferty badanej 

15.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia tego kryterium oceny oferty. 

 

16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

 

16.1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi tych Wykonawców, których 

oferty wzięły udział w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16.2.  Z  Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w 

przypadku gdy żadna oferta nie została odrzucona i nie wykluczono żadnego wykonawcy, umowa może 

być podpisana w terminie krótszym niż 5 dni. 

 

17. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

 

17.2. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez  Wykonawcę, w 

terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata dokonana będzie na rachunek 

bankowy Wykonawcy.       

17.3. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej zgodnie z przepisami.  

17.3. W przypadku nieprzewidzianej udokumentowanej przez strony zmiany ceny, strony dopuszczają 

możliwość skorygowania cen o taki sam procent, o jaki nastąpił wzrost/spadek cen u producenta w formie 

stosownego aneksu do umowy. Odnośnikiem wzrostu/spadku cen będzie cena hurtowa paliw u 

producenta obowiązująca w dniu poprzedzającym przetarg w stosunku do ceny obowiązującej w dniu 

tankowania.  

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 

 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 



19. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy  Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Prezes Spółki 

                                                                                                                       Waldemar Graczyk 

 

 

 

 

Załączniki do Specyfikacji: 

 

Załącznik nr 1   - Formularz ofertowy   

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w     

                        art.  22 ust. 1 ustawy  

Załącznik nr 4 – wzór umowy 


