Dz.U./S S221
17/11/2017
458734-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458734-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Paliwa
2017/S 221-458734
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
811932724
ul. Tama Pomorzańska 13A
Szczecin
70-030
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Tel.: +48 914411222
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.rzgw.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szczecin.rzgw.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
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA dla lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.
Numer referencyjny: NA-2524-16/2017/mg

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA dla jednostek pływających
Zamawiającego, tj. lodołamacz „Andrzej”, lodołamacz „Stanisław”, lodołamacz „Lis”, lodołamacz „Ogar”,
lodołamacz „Odyniec”, lodołamacz „Żbik”, lodołamacz „Dzik”, lodołamacz „Świstak”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0 Paliwa
3. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego wynosi 320 000 litrów.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 9 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: PL42
Kod NUTS: PL43

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA dla jednostek pływających
Zamawiającego, tj. lodołamacz „Andrzej”, lodołamacz „Stanisław”, lodołamacz „Lis”, lodołamacz „Ogar”,
lodołamacz „Odyniec”, lodołamacz „Żbik”, lodołamacz „Dzik”, lodołamacz „Świstak”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0 Paliwa
3. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego wynosi 320 000 litrów.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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
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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:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(Wzór Umowy stanowi jeden z dokumentów zamówienia).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z pilną potrzebą udzielenia ww. zamówienia Zamawiający jest zmuszony do skrócenia terminu
składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Powyższe jest podyktowane zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, tj. wejściem w życie z
dniem 1.1.2018 r. ustawy z dnia 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej nie ma możliwości zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz nowopowstającego
podmiotu prawnego, tj. Wód Polskich (przejmujacego zobowiązania regioanlnych zarządów gospodarki
wodnej). Stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego (zaciągniętego zobowiązania) musi być skarb
państwa – regionalny zarząd gospodarki wodnej, w związku z czym udzielenie zamówienia musi nastąpić
jeszcze w obecnym roku kalendarzowym.

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: tak

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: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017 r. o godz. 10:15 – w siedzibie Zamawiającego: Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin – Sala Konferencyjna –
pokój nr 106, parter.

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. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1)Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art.22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawia:
— zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
— odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (ESPD), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Pozostałe dokumenty, składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz Ofertowy
2) Dowód wniesienia wadium
3) Odpowiednie pełnomocnictwa
4. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej nalezy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.);
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
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4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
6. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenia lub dokumenty.
7. Jeżeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ust. 5 pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;
2) o których mowa w ust. 5 pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12 000 PLN:
9. Z uwagi na limit znaków, szczegółowe informacje nt.:
1) warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;
2) wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia;
3) informacji na temat wadium;
— zawarte zostały w Dokumencie Zamówienia – Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.
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 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2017

17/11/2017
S221
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

