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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-3/19/12 
 
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 – usługa 
 
Szycie miarowe umundurowania oraz dostawa składnikó w umundurowania i odznak 
słu żbowych dla pracowników Urz ędu Morskiego w Szczecinie  

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

Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Miarowe szycie  umundurowania i dostawa odznak służbowych wyszczególnionych w 
pozycjach 1-24  (załącznik A do formularza oferty ) wg wzorów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 
umundurowania pracowników organów administracji morskiej (dz. U. Nr 37 poz. 193 ) oraz 
zapisów SIWZ.  

2. Zapewnienie  możliwości pobrania miary, przymiarek (min. 1) i odbioru umundurowania w 
punkcie, który znajduje się na terenie miasta Szczecin, w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10.00 do 15.00  

3. Dostawa składników umundurowania wyszczególnionych w pozycjach 1-11 (załącznik B 
do formularza oferty) wg wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie umundurowania pracowników organów administracji 
morskiej (dz. U. Nr 37 poz. 193 ) oraz zapisów SIWZ.  

4. Zamawiający wskaże tabelę typowych rozmiarów. (dot. dostawy składników 
umundurowania). 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbki tkaniny umundurowania letniego 
oraz zimowego w ilości 0,5 m2. oraz wzór naramiennika celem dokonania punktacji „jakość”.  
Próbki Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa będę zwrócone po zakończeniu 
realizacji zamówienia, natomiast próbki tkanin pozostałych Wykonawców zostaną zwrócone 
po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 1 sztuki kurtki mundurowej celem 
dokonania punktacji za kryterium „jakość”. Kurtka Wykonawcy, z którym zostanie zawarta 
umowa będę zwrócone po zakończeniu realizacji zamówienia, natomiast próbki tkanin 
pozostałych Wykonawców zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie  prawo redukcji wielkości zamówienia maksymalnie o 20% 

8. Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie (do 28 września 2012 roku ) 

 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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Oferty cz ęściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  28.09.2012. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 
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 

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 usług  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 te zostały wykonane 
należycie (referencje),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 usługi podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej 250 000 zł każda. 

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. 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 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. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 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, 
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1. Kryteria oceny ofert :  cena brutto 70% ,  jakość  30% 
2.  
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 30/05/2012 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 30/05/2012 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 110503-2012 z dnia 18.05.2012r. 


