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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61247-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Sopot: Olej napędowy
2017/S 034-061247

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 
Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg284/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55, pok. 120
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 
Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/bip/index.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Polskiej Akademii Nauk

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:mmasnicka@iopan.gda.pl
http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg284/
mailto:mmasnicka@iopan.gda.pl
http://www.iopan.gda.pl/bip/index.html
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Inna działalność: badania naukowe, edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”.
Numer referencyjny: IO/ZP/2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.
2. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA
według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie
przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze
15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m³.
3. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być
wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa w
przypadku Pakietu I obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego. W przypadku Pakietu II
Zamawiający przewiduje 2-4 dostawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.
2. Przewidywana wielkość zamówienia w ramach Pakietu I -140 000 litrów oleju napędowego.
3. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA
według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie
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przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze
15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m³.
4. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być
wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.
Oznacza to m.in. iż olej napędowy dostarczany w ramach Pakietu I w okresie od 1 listopada do 31 marca
powinien posiadać parametry nie gorsze niż:
1) temperatura płynięcia: minus 18oC,
2) temperatura zablokowania zimnego filtra: minus 4oC.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu przy każdej dostawie
świadectwa jakości w języku polskim, wydanego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzającego
zgodność parametrów oleju z wymogami międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E) lub równoważnego
w pełnym jego zakresie.
6. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub
za pomocą bunkierki (opcjonalnie).
7. Przez „autocysternę” należy rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny
zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o
różnych przekrojach, pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę
zaopatrywaną.
8. Przez „bunkierkę” należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w paliwo
ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach na specjalnych
wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę zaopatrywaną na redzie i w
portach.
9. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.
10. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa
obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego.
11. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju
napędowego. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem
(zgodnie z życzeniem dostawcy).
12. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w
zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20 %
ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia
względem Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, o której
mowa w ust. 2 powyżej, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.
15. Termin realizacji Pakietu I – w ciągu 12 miesięcy od dnia 23.5.2017.
16. Maksymalny czas realizacji dostaw jaki zaoferować może Wykonawca: 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I SIWZ.

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
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Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, nie więcej
jednak niż o 20 % tej wielkości.
Dostawy realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na takich samych zasadach jak dla zamówienia
podstawowego.

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
1. Kryteria oceny ofert w Pakiecie I:
— Cena (C) – waga 60 %,
— Czas realizacji dostawy (D) – waga 30 %,
— Termin płatności wynagrodzenia (F) – waga 10 %.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu I w wysokości – 2 500
PLN. Wszystkie wymagane informacje w zakresie wadium w tym forma, termin i miejsce wnoszenia zostały
opisane w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO072
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W drodze na Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu (Norwegia).

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.
2. Przewidywana wielkość zamówienia w ramach Pakietu II – 70 000 litrów oleju napędowego.
3. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA
według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie
przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze
15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m³.
4. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być
wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu przy każdej dostawie
świadectwa jakości w języku polskim lub angielskim, wydanego przez specjalistyczne laboratorium,
potwierdzającego zgodność parametrów oleju z wymogami międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E)
lub równoważnego w pełnym jego zakresie.
6. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub
za pomocą bunkierki (opcjonalnie).
7. Przez „autocysternę” należy rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny
zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o
różnych przekrojach, pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę
zaopatrywaną.
8. Przez „bunkierkę” należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w paliwo
ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach na specjalnych
wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę zaopatrywaną na redzie i w
portach.
9. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.
10. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje
2-4 dostawy.
11. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju
napędowego. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem
(zgodnie z życzeniem dostawcy).
12. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w
zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20 %
ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia
względem Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, o której
mowa w ust. 2 powyżej, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.
15. Termin realizacji Pakietu II – w ciągu 12 miesięcy od dnia 30.5.2017.
16. Maksymalny czas realizacji dostaw jaki zaoferować może Wykonawca: 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I SIWZ.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, nie więcej
jednak niż o 20 % tej wielkości.
Dostawy realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na takich samych zasadach jak dla zamówienia
podstawowego.

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
1. Kryteria oceny ofert w Pakiecie II:
— Cena (C) – waga 60 %,
— Czas realizacji dostawy (D) – waga 30 %,
— Termin płatności wynagrodzenia (F) – waga 10 %.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu I w wysokości – 3 500
PLN. Wszystkie wymagane informacje w zakresie wadium w tym forma, termin i miejsce wnoszenia zostały
opisane w SIWZ.

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Pakiet I – w postaci posiadania aktualnej koncesji, licencji lub zezwolenia w zakresie obrotu paliwem objętym
niniejszym zamówieniem na terenie Polski.
Pakiet II – Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1)aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem, na
terenie Polski (tylko dla Pakietu I).
3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy podlegający wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8
ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)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 wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716);
8)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
5.Więcej informacji w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, obejmujący dostawy wymagane dla wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 3) SIWZ, sporządzony zgodnie z
załącznikiem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały lub są wykonywane należycie.
2.Dowodami, o których mowa powyżej są:
1)referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są
wykonywane, z tym że w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2)oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt. 1).
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3.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
4.Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,
odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności
o których mowa w ust. 1 pkt. 2), zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W
takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na
których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia.
5.Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w
rozdziale III ust.2 SIWZ, w oparciu o wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, metodą:
spełnia/nie spełnia.
6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie wskazanym w rozdziale IV ust. 2 SIWZ).
4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zobowiązany będzie złożyć także jednolite dokumenty, dotyczące tych podmiotów, a także
dokumenty wymienione w rozdziale V ust. 5 pkt 1-7SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
Pakiet I
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej trzech dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 100 000 litrów paliwa
Pakiet II
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 50 000 litrów paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską) – w
tym co najmniej 1 zamówienie realizowane na.
UWAGA: w przypadku składania oferty na oba Pakiety warunek podlega sumowaniu.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w SIWZ, w szczególności projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 11.1 do SIWZ (Pakiet I) lub 11.2 do SIWZ (Pakiet II).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego
na wykonanie 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

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: 28/03/2017
Czas lokalny: 09:45

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
Oferta musi zachować ważność do: 26/05/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej budynku Instytutu Oceanologii
PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55.
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2018r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Oferta powinna zawierać:
1)Wypełniony formularz ofertowy – przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
2)Wypełniony formularz ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.1 do
SIWZ – dla Pakietu I lub/i wypełniony formularz ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr
2.2. do SIWZ – dla Pakietu II,
3)informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego –
przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
4)jednolity europejski dokument zamówienia, aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór
dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ),
5)Dowód wniesienia wadium dla Pakietu I lub/i Pakietu II,
6)Pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do
reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie V.5.4. Pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z
dokumentu; wraz z dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
kopia) uzasadniającym uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie
wynika z dokumentów określonych w Rozdziale V punkt 5.4. SIWZ. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
7)Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z
dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik
jest upoważniony.
8)zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (w sytuacji, o której mowa w rozdziale VII ust. 2
SIWZ ), sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
2.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia
podwykonawcy, Wykonawca winien złożyć jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych
podmiotów/podwykonawców (zob. rozdział VII ust. 4 i 12 SIWZ) oraz na wezwanie dokumenty z rozdz. V ust 5
pkt 1-7 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, jednolity europejski dokument zamówienia
składa każdy z Wykonawców (zob. rozdział VII ust. 16 pkt 1).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 8 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ.
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5.Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób trwały
np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy
ofertowych.
6.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
7. Przewidywane przez Zamawiającego zmiany do umowy zostały wskazane w SIWZ.
8. Okres związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

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:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane ustawą z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
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 Prawo zamówień
publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 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.
7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2017
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