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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
NR PO-II-370/ZZP-3/14/12
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403
441, e-mail: jrajecka@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
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa echosondy hydrograficznej
(Wspólny słownik zamówień CPV: 38114000-7)
Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa urządzenia hydrograficznego-echosondy
przetwornikami do zamontowania w dnie statku.

do

pomiaru

głębokości

wraz

z

Specyfikacja zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem echosondy hydrograficznej
dwuczęstotliwościowej z dwoma przetwornikami do montażu w kadłubie statku. Echosonda
wraz z panelem sterującym powinna pracować pod kontrolą systemu operacyjnego
współpracującego z posiadanym przez Urząd Morski oprogramowaniem hydrograficznym
HyPack , Hydro.
Powinna posiadać wyświetlacz, dysk twardy do zapisu danych z pomiarów, napęd DVD oraz
porty Ethernet, RS232, USB. Dane pomiarowe winny być eksportowane na zewnątrz na
CD/DVD i pamięciach USB. Echosonda musi współpracować z
oprogramowaniem
hydrograficznym HyPack , Hydro, SIS.
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Podstawowe parametry użytkowe echosondy
- Echosonda hydrograficzna dwuczęstotliwościowa Navisound600, Knudsen,
Kongsberg EA400 lub równoważna;
- częstotliwość 1. 210 kHz;
- częstotliwość 2. 33 kHz;
- pomiar głębokości w zakresie minimum : 0,2m do 100 m;
- rozdzielczość: nie gorsza niż 1 cm;
- dokładność dla częstotliwości 1: dla nie gorsza niż 1 cm ;
- dokładność dla częstotliwości 2: dla nie gorsza niż 7 cm ;
- próbkowanie (ping) ustawialne: od 1 Hz do co najmniej 20 Hz;
- ręczne wprowadzenie prędkości dźwięku od 1400 do 1600m/s z dokładnością co
1m/s;
- możliwość wprowadzenia profilu prędkości dźwięku w wodzie;
- dane wyjściowe (echosonda lub panel sterujący)
- RS232: głębokość w ustawianym formacie NMEA, ATLAS, SIMRAD
- Ethernet: raw data
- format danych wejściowych (echosonda lub panel sterujący):
- RS232C: GPS NMEA0183 (GLL, GGA, RMC, VTG, HDT), czujnik kołysania (heave,
roll, pitch), sensor prędkości dźwięku w wodzie;
- zasilanie sondy z instalacji co najmniej 12V DC i 230V AC;
- oprogramowanie sterujące echosondą;
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- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim;
2. Podstawowe parametry panela sterującego echosondy
komputer panelowy IPPC-6152-R1AE lub równoważny:
- komputer o konstrukcji panelowej zintegrowany trwale z wyświetlaczem
kolorowym TFT 15” o rozdzielczości co najmniej XGA ;
- procesor klasy x86 wykonany w technologii wielordzeniowej z wydajnością nie
mniejszą niż procesor z zegarem 2,8 GHz;
- pamięć co najmniej 2 GB;
- dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 200GB;
- system operacyjny współpracujący z posiadanym przez Urząd Morski
oprogramowaniem hydrograficznym HyPack , Hydro;
- co najmniej 3 porty szeregowe RS232;
- gniazda USB: nie mniej niż 4, w tym co najmniej jedno dostępne z frontu panela
- co najmniej jeden interface 10/100/1000 Base-T;
- napęd DVD-RW;
- klawiatura, mysz optyczna;
- napięcie zasilające 230VAC;
- złącze na dodatkowy monitor VGA;
- złącze PS/2 dla klawiatury i myszy;
3. Przetworniki
- Przetwornik dla częstotliwości 210 kHz:
- kompatybilny pod względem elektrycznym z zamawianą echosondą;
- szerokość wiązki nie większa niż 10° ;
- średnica zewnętrzna 110mm, rozstaw śrub mocujących 95mm;
- kabel nie krótszy niż 10m ;
- Przetwornik dla częstotliwości 33 kHz
- kompatybilny pod względem elektrycznym z zamawianą echosondą;
- szerokość wiązki nie większa niż 20° ;
- średnica zewnętrzna 185mm, rozstaw śrub mocujących 160mm;
- kabel nie krótszy niż 10m ;
Zwymiarowanie sposobu mocowania przetworników podyktowane jest standardem przyjętym
na jednostkach sondażowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Wykonawca, który wygra postępowanie dostarczy Zamawiającemu wraz z
przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję oraz przeszkoli
wyznaczone osoby z obsługi echosondy i załączonego oprogramowania w terminie do
3 dni od zamontowania i uruchomienia.
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Szczecinie Baza Oznakowania Nawigacyjnego
w
Szczecinie
–
Wydział
Pomiarów
Morskich,
ul.
Światowida
16 c, 71-727 Szczecin.
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe - Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się
składania ofert częściowych
Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających
Termin wykonania zamówienia - do 15 czerwca 2012r
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
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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
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 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) Wykaz wykonanych dostaw 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
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ .
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże,
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał minimum 1 dostawę podobną do przedmiotu zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Za dostawę podobną do przedmiotu zamówienia , Zamawiający uzna dostawę,
montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy jednowiązkowej na jednostce
pływającej.
W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za
spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
5) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
6) 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).
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ.- Załącznik nr
1 do niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) Specyfikację Techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim,
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3) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
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.
6. 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.
Wadium: brak
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.
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 17/04/2012r. do
godz. 11:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29
Dnia 17/04/2012 r., o godz. 12:00.
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 03.04.2012

Ogłoszenie nr:103456 -2012

Szczecin, dnia: 03/04/2012r.
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