
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/23/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 

 DOSTAWA  2 PRZYCZEP ROLNICZYCH PRZYSTOWANYCH DO PRZ EWOZU OSÓB 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przyczep ciężarowych do przewozu 6-ciu 
osób, na konstrukcji przyczepy rolniczej dwuosiowej. 
 
Specyfikacja techniczna przyczepy: 
1.  Gabaryty przyczepy: 
- Długość całkowita (mm)    min. 5500 – max 6200 
- Szerokość całkowita (mm)    min. 2100 – max 2300 
- Wysokość całkowita (mm)    min. 2800 – max 3000 
2. Zabudowa izotermiczna do przewozu osób: 
- Długość zabudowy (mm)    min. 4000 - max 4500 
- Szerokość zabudowy (mm)               min. 2100 - max 2300 
- Wysokość zabudowy(mm)               min. 1900 - max 2000 
3. Gwarancja minimalna:    12 miesięcy 
4. Zawieszenie: 
- przód:                                                     resory piórowe z obrotnicą i ramą obrotnicową, 
- tył:        resory piórowe 
 
5. Hamulce: układ pneumatyczny z automatyczną regulacją siły hamowania z 

hamulcem ręcznym 
 
6. Ogumienie:                                               10.0/75-15,3 lub 11,5/80-15,3  

   
7. Wyposa żenie zabudowy do przewozu osób: 
 
- zabudowa izotermiczna w kolorze zielonym, 
- wnętrze zabudowy przedzielone ścianką z drzwiami na pomieszczenie szatni wraz z wc 

oraz pomieszczeniem socjalno-pasażerskim, 
- drzwi wejściowe z uchwytem z prawej strony pojazdu, zamykane na zamek, 

- drabinka wejściowa składana, 

- okna w zabudowie otwierane uchylnie lub przesuwne, 

- wywietrznik w pomieszczeniu szatni i socjalno-pasażerskim, 

- składany stolik w pomieszczeniu socjalno-pasażerskim, 



- ławki ze schowkiem w pomieszczeniu socjalno-pasażerskim, 

- szafki ubraniowe w pomieszczeniu szatni, 

- wydzielony w przedziale szatni kącik wc (wc, umywalka z szafką, zbiornik na czystą i 
brudną wodę), 

- wewnętrzna instalacja elektryczna w pomieszczeniu socjalnym, sanitarnym i w szatni, 

- instalacja alarmowa dla sygnału dźwiękowego 12V i czerwonego światła ostrzegawczego, 

- dodatkowe niezależne ogrzewanie powietrzne na olej napędowy zasilane z własnego 
akumulatora, 

- środki gaśnicze zgodnie z normami p.poż, 

- apteczka, 

8. Wyposa żenie podwozia: 

- elektryczna instalacja oświetleniowa zewnętrzna, 

- dyszel trójkątny z okiem 50mm, 

- tylny zaczep, 

- koło zapasowe z zaczepem pod podwoziem, 

- tylne gniazdo hydrauliczne,  

- tylne złącze instalacji hamulcowej, 

- tylne gniazdo elektryczne, 

Przyczepę Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie – 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. 
Światowida 16 c, 71 – 727 Szczecin 
Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  21/09/2010 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 



2) Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

 4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

5) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.      

 
Kryteria oceny ofert : najniższa cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 11/08/2010 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 11/08/2010 r.,  o godz. 12:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 234770-2010 z dnia 03.08.2010r. 


