
 

 

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/01/12 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 523, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl  

Przedmiotem zamówienia jest usługa  : CPV – 34515100-1 

Przedmiot zamówienia stanowi element projektu reali zowanego w ramach REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKI EGO pn.         Porty 
Zalewu Szczeci ńskiego – poprawa jako ści infrastruktury szans ą na rozwój. Poddziałanie 2.1.5 
Wzmocnienie portów morskich i rzecznych. Zadanie : MODERNIZACJA PŁYWAJACEGO 
OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO – ZAKUP 91 PŁAW. 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pław nawigacyjnych, fabrycznie   nowych zgodnych ze 
standardem IALA, Region A wraz z osprzętem do ich kotwiczenia: 

I. 50 szt. pław nawigacyjnych dziennych: 

  - pława bezpiecznej wody  ze znakiem szczytowym  1 szt. 

  - pława kardynalna N ze znakiem szczytowym         1 szt. 

  - pławy kardynalne S   ze znakiem szczytowym        3 szt. 

  - pławy specjalne ze znakiem szczytowym                 2 szt. 

  - pławy stożkowe                                                         20 szt. 

  - pławy walcowe                                                          23 szt. 

II. 23 szt. pław nawigacyjnych dziennych: 

  - pława rozgraniczenia toru – główny tor w prawo ze znakiem szczytowym        1 szt. 

  - pława kardynalna E ze znakiem szczytowym                                                        1 szt. 

  - pława bezpiecznej wody ze znakiem szczytowym                                                21 szt. 

    z przeznaczeniem na wody płytkie zgodnie z poniższymi wymaganiami  



 

 

     III. 18 szt. pław nawigacyjnych świetlnych ze znakami szczytowymi: 

          - prawa strona toru         7 szt. 

          - lewa strona toru            3 szt. 

          - bezpiecznej wody         5 szt. 

 - kardynalna N                 1 szt. 

 - kardynalna E                 1 szt. 

 - kardynalna S                 1 szt. 

Korpusy pławy muszą być wykonane z barwionego polietylenu (LMDPE)  

Kolorystyka zgodna z zaleceniami IALA (E-108 Edycja 2 z grudnia 2009): 

- DELTA E po 5 latach nie może być większa niż 4 dla koloru Czerwonego i Zielonego, 

nie większa niż 20  dla koloru Białego i nie większa niż 6 dla koloru żółtego                    

Wszystkie części metalowe mają być wykonane ze stali galwanizowanej bez ostrych krawędzi 
(zaokrąglone). 

Wewnątrz korpusu pławy musi znajdować się aluminiowy reflektor radarowy.  

Wszystkie pławy muszą być wyposażone w  uchwyty do podnoszenia i do zamocowania łańcucha 
kotwicznego oraz  samoprzylepne pasy odblaskowe o jakości Diamond w kolorze pławy (białe dla 
znaków kardynalnych) . Pasy odblaskowe muszą znajdować się w górnej części znaku dziennego na 
całym obwodzie pławy, aby były widoczne z każdej strony. 

        Pławy świetne powinny być wyposażone w: 

        - głowicę z panelami solarnymi i akumulatorami żelowymi przeznaczonymi do współpracy z solarami z 
zamontowaną latarnią FA 249 LED – zasięg świecenia 3 do 5 Nm lub równoważną, wyposażoną w błyskacz 
AM6  lub równoważny z możliwością nastawy charakterystyki (256) zgodniej z zaleceniami IALA i 
przystosowany do monitoringu z bezbarwną  soczewką  z kolorami źródła światła wyszczególnionymi 
powyżej.  

            -  moc paneli i pojemność akumulatorów  powinna gwarantować 9 miesięcy (od marca do listopada) 
bezawaryjnej pracy, w warunkach ograniczonego nasłonecznienia (okres jesienny). 

         Regulator ładowania akumulatorów musi chronić akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem oraz 
przeładowaniem orz  musi posiadać możliwość zmiany ustawień w przypadku zmiany rodzaju 
akumulatorów.        

  IV. Osprz ęt do kotwiczenia pław nawigacyjnych  

      - Łańcuch manganowy  do pław nawigacyjnych  - d = 18 mm, t = 162 mm, b = 99 mm,             
obciążenie zrywające 203,5 kN - wg DIN 5683 II                                                    - 654 mb. 

      - Krętlik manganowy typu B1 - wg DIN 5683 II                                                           -  91 szt . 

      -.Szakla typu A1 - wg DIN 5683 II                                                                               - 327 szt. 

      - Szakla typu A2 - wg DIN 5683 II                                                                                -  18 szt . 

      - Kotwice betonowe okrągłe o masie 250 kg                                                                  -  91 szt.  



 

 

         (ucho do łańcucha winno być kompatybilne z szaklą typu A1)              

Łańcuch, Szakle i krętliki winny być w powłoce bitumicznej. 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków: 

1. 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. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 
9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 



 

 

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust.1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 4 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

8) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4, Zamawiający 
dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części 
zamówienia, które powierzy Podwykonawcom  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

9) Wykaz wykonanych dostaw podobnych – Załącznik nr 7, w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem 
dokumentu potwierdzającego że dostawy te zostały wykonane należycie, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie jak 
wyżej wykonał łączne dostawy (na rzecz jednego lub większej ilości podmiotów) morskich 
znaków nawigacyjnych ( z osprzętem lub bez) na łączną  kwotę  nie  mniejszą niż 
1 500 000,00 zł. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa 
jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać 
go łącznie. 

10) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ  (art. 26 ust.2b ustawy).  

2 .Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3) dowód wniesienia wadium tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie 

wadium. 
4) Wykonawca musi załączyć kserokopie certyfikatów zgodnych z obowiązującymi normami w 

tym zakresie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem ( certyfikaty wytrzymałościowe – EL, 
BL, SWL na uchwyty , korpus pławy, łańcuchy, szakle, krętliki i kotwice oraz  testy na UV  – 
minimum 500 h ekspozycji bez zmiany koloru, 

5) specyfikację techniczną dla każdego typu pław, 

6) instrukcje  wyposażenia dla pław świetlnych (latarnia z błyskaczem, panele solarne, regulator 
ładowania, akumulatory). 



 

 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 
polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi 
dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego Rozdziału. 

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu  sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych 
osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu  ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  zawierające 
błędy,  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1),3) 
niniejszego Rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 2), a ich oferty  
odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy. 

Termin wykonania zamówienia – do 15 listopada  2012  r. 

a) pierwsza dostawa do 31.07.2012r., lecz nie wcześniej niż  29.06.2012r. w ilości 50 sztuk pław 
nawigacyjnych dziennych, 

b) druga dostawa do 01.10.2012r. - w ilości 23 sztuk pław nawigacyjnych dziennych, 

c) trzecia dostawa graniczna - końcowa – 18 sztuk pław nawigacyjnych świetlnych plus osprzęt 
15.11.2012 rok. 

Gwarancja -  minimum 24 miesiące (2 lata) na korpus pławy i wyposażenie, minimum 60 miesięcy (5 
lat) na trwałość koloru. 

Wadium – 100 000,00 zł. 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac 
Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 15/03/2012 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116, dnia 15/03/2012 r., 
o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie przekazano Urz ędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich –  
30.01.2012 roku. 



 

 

 
Ogłoszenie ukazało si ę -  01.02.2012 r. Nr ogłoszenia  - 2012/S  21 - 034 085. 
 
Data wysłania: 01.02.2012 r. 


