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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-3/46/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona 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 samochodu terenowego-ci ężarowego typu pick-up dla potrzeb UMS  

(Wspólny słownik zamówień CPV: 34136000-9) 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego - rok 
produkcji 2012 typu Pick-up z podwójną kabiną, 4-drzwiowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3500 kg do przewozu 5 osób wraz z kierowcą. 
Zamawiający wymaga dostępu do Autoryzowanej Stacji Obsługi dostarczonego samochodu 
na terenie Szczecina. 
 
Specyfikacja techniczna samochodu: 
 
1. Rodzaj nap ędu: 
Napęd na obie osie w ciężkich warunkach, a w czasie normalnej eksploatacji napęd na jedną 
oś.  
 
2. Bezpiecze ństwo : 
- poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażerów - min. 2 sztuk  
- system zapobiegający blokowanie kół podczas hamowania ABS 
- system stabilizujący tor jazdy ESP 
 
3. Układ nap ędowy: 
- rodzaj silnika       turbo diesel typu Common-rail 
- pojemność silnika (ccm)      min. 2100, max. 3000 
- moc (kW)       min. 90 
- moment obrotowy (Nm)     min. 310 
- skrzynia biegów min. 5-cio stopniowa ze skrzynią 

rozdzielczą 
 
4.  Dane eksploatacyjne:  
- Pojemność zbiornika paliwa (litry)    min. 70 
- Zużycie energii1 (MJ/km)     max. 3,3  
- Emisja dwutlenku węgla (g/km)    max. 260  
- Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 
spełniająca wymogi minimum wg. Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 5 dla 
silników wysokoprężnych. 
 
5.  Zawieszenie: 
- zawieszenie przednie     niezależne 
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- zawieszenie tylne      resory piórowe 
 
6.   Nadwozie 5-cio drzwiowe z osobn ą przestrzeni ą ładunkow ą typu Pick-up : 
- długość całkowita pojazdu (mm)    min. 4900, max. 5500 
- szerokość całkowita pojazdu  z lusterkami (mm)  min. 1700, max. 2500 
- wysokość całkowita pojazdu (mm)    max 1900  
- liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą   5 
 
7.   Gwarancja: 
- gwarancja mechaniczna (na silnik i podzespoły)  min. 2 lata,  
- gwarancja na perforacje     min. 5 lat,  
- gwarancja na powłokę lakierniczą    min. 2 lata. 
 
8.  Hamulce:  
- oś przednia       tarczowe 
- oś tylna       tarczowe lub bębnowe 
 
9.   Masa: 
- ładowność (kg)      min. 700  
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)  max. do 3500   
 
10.  Kolor nadwozia: granatowy metalic. 
 
11.  Wyposa żenie samochodu: 
- twarda zabudowa przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu w kolorze nadwozia z 

otwieraną klapą, 
- centralny zamek ze sterowaniem zdalnym, 
- alarm antywłamaniowy, 
- immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- klimatyzacja, 
- fabryczny radioodtwarzacz z CD, 
- elektrycznie podnoszone przednie szyby boczne, 
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, 
- hak holowniczy, 
- dywaniki gumowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 
 
Samochód Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie – 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. 
Światowida 16C, 71–727 Szczecin, w terminie uzgodnionym po wyborze Wykonawcy. 
 
1. Zużycie energii liczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 201l r. w sprawie 
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 
publicznych (Dz.. U. Nr 96, poz. 559). 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  - do 30 listopada 2012r  
 
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; 
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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 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)  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 2 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia  o 
wartości nie mniejszej niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

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 do świadczeniu,   
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub  

zdolno ściach 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 samochodu- opis techniczny zgodny z opisem 
przedmiotu Zamówienia (Rozdział XIV SIWZ)  wraz z podaniem marki i modelu 
proponowanego samochodu, 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 
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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  14/09/2012r. 
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 29 
Dnia 14/09/2012 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia: 03.09.2012        Ogłoszenie nr 326964 -2012 
 

Szczecin, dnia: 03/09/2012r. 


