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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

1N vlv\, -sar,gw .pl / pł / p ublię-*r der / L ł state - pad nazw ą postępowa n ia

Gdynia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek

organizacyjnych MSPIR, w podziale na zadania-Zadanie nr 1

Numer ogłoszenia: 124041 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

oGŁosZENlE o ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy:

B zamówienia pubticznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

l.1) NAZWA lADRES: Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa , u|' Hryniewickiego'10' 81-340

Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 661 5222,6607661, faks 058 620-53-38, 660766'1.

Ad res stro ny i nte rnetowej za mawiającego : WWW. sar. gov. p l

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: lnny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoŚci

prawnej.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) oKREśLENlE PMEDM|oTU zAMoWlENlA

tl.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego na

potzeby jednostek organizacyjnych MSPiR, w podziale na zadania-Zadanie n|L

Il.1'2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

lI.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaz Zadanie nr 1: Dostawa oleju

opałowego do jednostki MSP|R w Świnoujściu. Dostawa lekkiego oleju opałowego do celow gzewczych

zgodnego z normą PN-c-96o24:2011 w iloŚci 50"000 litrow.Adres dostawy: ŚwinoujŚcie ul. VVlbrzeze

Władysława lV 1. Zamowienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę biezących potrzeb

ZamawiĄącego. Zamawiającemu przysługuje mozliwoŚć do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie

zamawianej iloŚci. Minimum ustala się na 70oń wskazanej w zadaniu iloŚci, z zastrzeŻeniem że

wynagrodzenieza realizację zamÓwienia nie moŻe pzekroczycwańości umowy. ZamawiĄący szacuje,iŻ

zamÓwienie będzie realizowane do dnia 30 wrzeŚnia 2017 roku, na warunkach określonych w umowie (zał

6 do Sl\Ą/Z)..

il.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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określenie przedmiotu oraz wielkości Iub zakresu zamówień uzupełniaiących

lI.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 09.13.51 '00-5.

ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

lI.1.8) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

ll.2) czAs TRWAN|A zAMoWlENlA LUB TERM|N VVYKONANlA:Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMIGZNYM.

FINANSOVVYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: NIE

xt.zl zALlczKl

l!l.3) WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

SPEŁNIANlA TYcH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działaIności lub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca obowiązany jest posiadac Wymagane przepisami prawa uprawnienia wykonywania

działalnoŚci w zakresie określonym przedmiotem zamowienia, w szczegÓlności koncesję wydaną

przezPrezesa Uzędu Regulacji Energetykizgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo

energetyczne (tj. z 2012 r' poz. 1059 z poŻn' zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia tego

warunku na podstawie złozonego oŚwiadczenia.Wzor oświadczenia określono w załączniku nr 2

dO SIWZ

Ill.4) lNFoRMAGJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

lIl.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy'

należy przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań'.24 ust' 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niŻ

6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

lIl.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'

przedkłada:

lll'4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, Że:.

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

IlI.4.4) Dokumenty doĘczące przynaIeżności do tej samej grupy kapitałowej

o lista podmiotow nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, że nie naleŻy do grupy

kapitałowej;

ilr.6) rNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt !!1.4) albo w pkt lll.5)

1) Jezeliw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o ktÓrych mowa w pkt lll.4.3"l) ' zastępuje się je dokumentem

zawierającym oŚwiadczenie, w ktorym okreŚla się takŻe osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy,

złoŻone pzed właŚciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samoządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejscazamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pzed notariuszem - wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed

upływem terminu składania ofeń - oryginał lub kopia poŚwiadczona za zgodnośc z orygin ałem pzez osobę

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właŚciwym

upowaŻnieniu załączonym do ofeńy ; 2) Formularz ofeńowy' Proponowany wzÓr formularza oferty

okreŚlono w załączniku nr 1 do slWZ. Formulaz ofertowy nalezy złoŻyc w formie oryginału podpisanego

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania \Afukonawcy w dokumentach rejestrowych lub we

właŚciwym upowaŻnieniu załączonym do ofeńy. Zamawiający Żąda wskazania przez wykonawcę W

formulazu ofertowy częŚcizamowienia' ktÓrejwykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku

takiej informacjiw formularzu ofeńowym będzie to oznaczać, że wykonawca samodzielnie realizuje

zamÓwienie. 3) Pełnomocnictwo do podpisania ofeńy, jezeli prawo to nie wynika z innych dokumentow

złoŻonych w ofercie. Treśc pełnomocnictwa musijednoznacznie okreŚlać czynności, do wykonania ktorych

pełnomocnik jest upowazniony. Pełnomocnictwo wraz z okreŚleniem jego zakresu naleŻy złoŻyc w formie

oryginału lub kopi poświadczo nej za zgodnoŚć z oryginałem przez notariusza. 4) W przypadku

wykonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych
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Wykonawcow _oryginał lub kopia potwierdzon a za zgodnoŚĆ z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik

moze byc ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow W postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy. oferta musi byc podpisana w taki sposob, by wiązała prawnie Wszystkich

wykonawcow składających Wspolną ofeńę. JeŻeli ofeńazłoŻona przez społkę cywilną, nie jest podpisana

przez Wszystkich wspolnikow, zaleca się złozenie dokumentÓw potwierdzających umocowanie

pełnomocnikow do reprezentacji społki' KaŻdy z wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie

zamÓwienia składa odpowiednie dokumenty wymienione w sekcji lll ' 5) Dokumenty sporządzone w języku

innym niz polski nalezy złoŻyćwrazz tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA lV: PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWIENIA

lV.1.1 ) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony

rv.z) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena'

w.2.21

|-l p...p.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

rv.3) zMtANA UMOVVY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

okreŚlono w SlWZ

rv.4) TNFoRMACJE ADMTNISTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.sar'gov'pl/pl/public-order/1/state - pod nazwą postępowania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska Słuzba

Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Dział zamowień publicznych'

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 31.08.20'15

godzina 12:00, miejsce: Morska Słuzba Poszukiwania iRatownictwa 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

Sekretariat (piętro ll).

lV.4.5) Termin łltiązania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

lv.4.17| czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niepzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzieIonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
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