
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

(STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZE Ń)  
NR PO-II-/370/ZZP-3/14/15 

 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie 
  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Monika Czajkowska tel. 91 4403 523, fax 91 4403 
441, e-mail: mczajkowska@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  dostawa :  CPV – 35113400-3, 18141000-9 
 

Dostawa odzie ży ochronnej i zabezpieczaj ącej 
            
Zakres zamówienia obejmuje: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 3 cz ęściach odzie ży ochronnej              
i zabezpieczaj ącej 
 
Część I  - odzież ochronna i zabezpieczająca 
Część II-  obuwie robocze 
Cześć III - rękawice robocze i akcesoria 
zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w trzech wykazach  tabelarycznych we 
wskazanych  ilościach. 
  
Część I odzie ż ochronna i zabezpieczaj ąca     
 

Lp.  Nazwa i opis przedmiotu 

 
ilość 

1. 

Płaszcz przeciwdeszczowy  z kapturem wykonany  z  Plavitex'u; kaptur 
ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach. 
Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie 
kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami.  
Kolor :żółty lub pomarańczowy. 
 

50 szt. 

2. 
Sweter wełniany pod szyję – skład  30% wełny 70 % anilany, wzmocnione 
miejsca na ramionach i łokciach  materiałem typu ryps ( gruba tkanina 
bawełniana lub podobna). Kolor czarny 

90 szt. 



3. 

Ubranie ocieplane typ szwedzki dwuczęściowe do prania w  wodzie , z tkaniny 
poliestrowo-bawełnianej 260 g/m2; oznakowane*,  kolor niebieski.  
Bluza ze stójką i gumowymi ściągaczami pasa 
zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą , kaptur dopinany na guziki, 
kieszenie górne naszywane, zapinane na "rzepy", dolne – wpuszczane. 
Spodnie ogrodniczki, ocieplane z karczkiem przednim  oraz podwyższonym 
karczkiem tylnym, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym 
karczkiem połączonym taśma gumową, w spodniach podwójna kieszeń na 
bawecie, większa część zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza 
podzielona przeszyciem. Dwie wzmacniane naszywane kieszenie dolne, 
podwójna kieszeń na prawej nogawce, zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo 
regulowane gumowym ściągaczem. 
  

95 kpl 

4. 

Ubranie robocze typ szwedzki oznakow ane* kolor niebieski, o gramaturze 280-
290 g/m 2 100% bawełna, zgodne z normą PN-EN 340, CE kat I  
Bluza do bioder ze ściągaczami po obu bokach, zapinana na guziki przykryte 
plisą, dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy, rękawy zapinane na 
guzik, na plecach dwie zakładki, kołnierz wykładany. 
Spodnie ogrodniczki, z podniesionym karczkiem, szelki z możliwością regulacji 
długości, po bokach zapięcia na dwa guziki, w pasie ściągacz przez całą 
szerokość tyłu, jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek, dwie mniejsze 
kieszenie bez zapięcia naszyte na większą kieszeń, na nogawkach dwie 
kieszenie wpuszczane oraz jedna na metrówkę, rozporek zapinany na guziki 
kryty plisą, tył spodni z podniesioną talią i szelkami, lekko ściągnięty w talii 
gumą. 

376       
kpl 

5. 

Ubranie robocze typ szwedzki damskie oznakowane*  kolor niebieski  z 
tkaniny o składzie : 65% poliester, 35% bawełna gramatura 260 g/m2. 
Bluza zapinana na zatrzaski, dwie kieszenie piersiowe, po bokach guma 
dopasowująca, regulacja obwodu rękawów. 
Spodnie ogrodniczki, na karczku kieszeń zapinana na zamek. Dwie kieszenie 
boczne, jedna kieszeń tylna, Wszyte szelki regulowane klamerkami. 

5 kpl 

6. Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m² ( produkt polski ) 
kolor niebieski 225 

7. 
T-shirt granatowy oznakowany*  100 % bawełny  175 g/ m ² wysoki ściągacz 
przy szyi rękawy i dół wykończone obszyciem 
 

194 

8. 

Kurtka ocieplana typu Arizona, czarna  -skład: materiał wierzchni - 100% 
poliamid powlekany poliuretanem - wodoodporność 2500 mm, podszewka 
góra - polar, dół –poliester; zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą 
zapinaną na rzepy. Szwy wodoszczelne, pod rękawami suwak wentylacyjny 
wyposażona w 6 kieszeni w tym kieszeń na portfel i telefon, kaptur mocowany 
na rzepy; szerokość mankietu rękawa regulowana patką na rzep, dół kurtki 
regulowany elastycznym sznurkiem ze stoperami CE kat. I  
 

19 szt. 

9. 

Kurtka damska klasyczna, wielosezonowa Elgin 3w1 lub równoważna  
kaptur ,  kieszenie zamykane zamkiem  
Materiał zewnętrzny : poliester powlekany PCV 230g, podszewka 100% 
Poliester Taffeta , wypinany niemechacący się polar 260g. 

38 szt. 



10.

Kamizelka 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka ocieplana z poliester. 
Kołnierz stójka zapinany na zatrzaski. Zapięcie z przodu na zamek 
błyskawiczny pod listwą na rzep. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i 
klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane 
na zamek. 2 górne nakładane kieszenie (telefon) z kontrafałdami zapinane na 
rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki 
rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne 
gumki. Osłona nerek. 

66 szt. 

11.
Czapka letnia z daszkiem typu baseball,  regulowana na rzep  lub zapięcie z 
klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki. 
 

150 
szt. 

12. Czapka zimowa wywijana z przedzy akrylowej o gramaturze 126g/m2, kolor 
czarny 50 

13.

Krótkie spodnie - typu "bojówki"100% bawełna gramatura 180 g/m2 zapinane 
na guzik oraz zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z tyłu na napy i rzepy oraz 
dwie boczne, cztery kieszenie na nogawkach na napy 
dodatkowe troczki na zakończeniach nogawek kolor: czarny, 

8 szt. 

14.
bielizna termoaktywna –komplet : kalesony  nogawki zakończone ściągaczem 
,koszulka długi rękaw zakończony ściągaczem  Unisex skład 100 % poliester 
gramatura 180% g/m2  kolor :czarny 

5 kpl. 

15.

Ubranie dla spawaczy  
Bluza: długość do bioder ,zatrzaski kryte plisą, kieszeń na piersi 
dwie przednie kieszenie z patkami zapinane na zatrzaski kieszeń wewnętrzna 
na wysokości piersi 
Spodnie ogrodniczki:elastyczne szelki ,zapięcie w pasie po lewej stronie na 
dwa guziki, dwie kieszenie boczne, otwory kieszeniowe na szwach bocznych 
umożliwiające dostęp do odzieży wewnętrznej, kieszeń na prawej nogawce z 
wejściem od tyłu, kieszeń wewnętrzna na bawecie, guziki rozporka przykryte 
patką rozporek i pas zapinane na guziki 
Tkanina: 100% bawełna impregnowana niepalnie, splot: diagonalny 
gramatura: 400 g/m² ochrona przed UV; atest UVS 065118 TESTEX Zürich 
801; Zgodny z normami : EN ISO 11611, kl.2,  A1 EN ISO 11612, kl. A1 B1 C1 

14 kpl. 

16.

Ubranie ocieplane dla spawaczy  wykonane z tkaniny bawełnianej 
impregnowanej niepalnie o masie powierzchniowej 340 g/m2 ocieplone owatą   
Spodnie typu ogrodniczki na bawecie naszyta kieszeń przykryta patką 
zapinaną na guziki ,  na prawym boku, na wysokości talii i pasa wykonane  
rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu..Na wysokości 
talii z przodu naszyte dwie kieszenie  
Bluza ¾ po bokach, na wysokości talii kieszenie zewnętrzne, tył  
bluzy jednoczęściowy rękawy jednoczęściowe 

9 kpl. 

17. Kamizelka ostrzegawcza żółta  z napisem na plecach : 
„PORT STATE CONTROL Szczecin” 5 szt. 

18.

Kamizelka ocieplana dwustronna ostrzegawcza o intensywnej widzialności: 
materiał wierzchni:100% poliestru 170g/m2 podszewka: 65% poliestru, 35% 
bawełny ,watowanie: poliester 160g/m2 dwustronna, zapinana na zamek 
kieszenie przednie po obu stronach i 1 wewnętrzna kieszeń na telefon 
komórkowy" rozm.XL 

1 szt.  

19.
Kombinezon jednorazowy 100% polipropylen, 40g/m2 zapinany na suwak, 
kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone 
gumkami ściągającymi 

50 szt. 

20. Kalesony bawełniane (100% bawełny ) 220g/m2 z bawełny wysokiej jakości 
kolor szary 20 par 



21.
Skarpety frotte – czarne, wykończone nieuciskającym ściągaczem . 
Skład surowcowy: bawełna - 68%  poliamid - 32%  
 

360 
par 

*Oznakowane napisem „ Urząd Morski w Szczecinie „Na plecach białe litery na powierzchni 
A-4*  dotyczy punktu   wykazu  3, 4, 5, 7 
 
Część II obuwie robocze       
      

Lp. Nazwa i opis przedmiotu 

 
ilość 

1. 

Buty dla spawacza- wierzch skórzany, wodoodporny; podeszwa poliuretanowa; 
podnosek stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J; wkładka antyprzebiciowa 
stalowa o dużej elastyczności, wkładka  typu carbon; system szybkiego 
zdejmowania: osłona sznurowaedeł zapinana na rzep 
 

7 par 

2. 

Trzewiki zawodowe bez podnoska  wykonane z naturalnej skóry licowej 
tłoczonej typ Laifute (grubość około 1,80 mm); posiadają język miechowy  
podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, głęboko 
urzeźbiona odporna na oleje, smary i benzynę ,odporność na poślizg SRC; 
wyposażone w podwójny Shockabsorber pochłaniający energię w części 
piętowej; ochrona przed efektem ESD zgodnie z normą EN 61340-5-1:2007; 
oddychająca podszewka z włókniny Oxford 3D wyposażone w miękką, wygodną, 
higroskopijną wymienną wkładkę ComfortDry o właściwościach 
antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych i przeciwpotnych; wysoki przyjazny dla 
nogi kołnierz chroniący kostki przed uderzeniem lub otarciem; przednia i tylna 
część buta oblana warstwą poliuretanu; 
antystatyczne; EN-ISO 20347-2012 – CE kat II 
 

101 par 

3. 

Półbuty męskie zawodowe bez metalowego podnoska; podeszwa PU/TPU 
cholewki ze skór licowych gładkich o wysokim współczynniku przepuszczalności 
pary wodnej,  perforowane; antyelektrostatyczne; wyjmowana wyściółka 
HundertMark z filtrem aktywnego węgla;  wysoka odporność na ścieranie, 
przecięcia i pękanie.  Zgodne z normą  EN 347-1, O1 
 

175 par 

4. 

Półbuty męskie  z podnoskiem stalowym  wykonane w  z naturalnej skóry 
nubuck, posiadają język miechow ; podeszwa wykonana z dwuwarstwowego 
poliuretanu PU/PU; metalowa wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed 
przekłuciem z siłą 1100N; podeszwa– odporność na poślizg SRC; wyposażone 
w podwójny Shockabsorber; oddychająca podszewka z materiału 3D High-tech  
wyposażone w higroskopijną wymienną wkładkę ,wspornik TPU na tylniku 
cholewki chroniący piętę i ścięgno Achillesa; z elementami odblaskowymi  
 

75 

5. 
Obuwie zawodowe dla kobiet wykonane ze skóry , wyściółka ze skóry cielęcej  
obcas 60 mm , podeszwa antypoślizgowa, właściwości antystatyczne, kolor 
czarny  

37 par 

6. 

Botki damskie -cholewki wykonane są ze skóry bydlęcej z naturalnym licem, 
grubość 1,0-1,2 mm w kolorze czarnym zapinane na suwak o  wysokości 10 cm 
powyżej kostki podszewka – włóknina obuwnicza; posiadają usztywnioną 
zakładką z wtórnej skóry piętę; podnosek obuwia usztywniony podeszwy z TR w  
kolorze czarnym. Wykonane z materiału odpornego na wielokrotne zginanie i 
ścieranie z widocznym protektorem, wzmocnione międzypodszewką, zapiętki 
wykonane są ze skór dwoinkowych. 
 

35 par 



7. 

Kozaki męskie -cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim 
kołnierzem ,ocieplone ,wygodne zapięcie na dwa suwaki (od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej).Podeszwa PU (poliuretan) ,spody olejoodporne, antypoślizgowe 
odpowiadające normie PN-EN 347-1 
 

16 par 

8. 

Półbuty robocze damskie podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik 
wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, 
międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna 
na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, ,  absorbcja energii w części 
piętowej,   wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych ,górna część cholewki 
zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, podszewka 
przyszwy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, bez metalowego 
podnoska,  antyelektrostatyczne,   wyposażone w higroskopijną profilowaną 
wyściółkę. 

4 pary  

9. 

Trzewiki zawodowe ocieplane YES - skóra bydlęca ocieplane kożuszkiem 
podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej 
gęstości, absorpcja uderzeń pod piętą  kategoria OB E FO SRC  spełniają 
wymagania norm EN20347, EN20344  
 

6 par 

10. 

Buty gumowe dla pilarzy z wkładką przeciwprzecięciową Klasa 3 (prędkość 
łańcucha pilarki do 28 m/s). But wyłożony wewnątrz warstwą filcu o grubośći 3 
mm. Cholewka buta zakończona wiązanym kołnierzem chroniącym przed 
wpadaniem do środka igliwia lub śniegu. 
 

17par 

11. Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. 
Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości. Wzór 06AD 2 pary 

12. Buty gumowe ( lub z PCV ) męskie . 10 par 

 
 
Część III rękawice i akcesoria        

Lp. Nazwa i opis przedmiotu 

 
ilość 

1. 

Rękawice ocieplane  z pomarańczowej dzianiny acrylowej średniej  grubości 
Powlekane lateksową gumą o szorstkowanej strukturze. Doskonale 
dopasowane,  gwarantują wysoki komfort noszenia, a pokrycie od wewnętrz- 
nej strony dłoni przeciwślizgową warstwą lateksu zapewnia pewny chwyt 
przedmiotów. Zapewniają wysoka ochronę przed zimnem. Odpowiadają 
normom:  EN 388, EN 511 ;   Rozmiar :  : 10 - 300 szt.  8 - 300 par 

 
600 par 

2. Rękawiczki ogrodowe typu wampirki  Rozmiar : M -300 par L-300 par 600 par

3. 
Rękawice spawalnicze z mankietem, wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej 
połączonej z wysokiej jakości skórą licową w część chwytnej; długość  35 cm 
od wewnątrz wypodszewkowane. Zgodne z normą: EN 420 

50 par 

4. 

Rękawice robocze ocieplane typ: GOBI WINTER PLUS rękawice ocieplane, 
skórzano- tkaninowe. Wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. 
Wyposażone  w usztywniony mankiet oraz podszewkę typu polar. Zarówno 
wzmocnienie śródręcza, jak i wzmocnienie końców palców posiada 
podwójne szwy gwarantujące zwiększoną trwałość .Oznaczenie CE (kat. I) 

300 
par 



5. 
Rękawice robocze  wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym, 
całodłonicowe, wierzch i mankiet z  drelichu, wypodszewkowane, 
podgumowany mankiet. Rozmiary : 9, 10,12 

1500 
par 

6. 

Rękawice dla pilarzy -ochronne ze skóry i dzianiny laminowanej - o dobrej 
widoczności, ze ściągaczem i wkładem chroniącym przed przecięciem, który 
umieszczony jest w lewej rękawicy po stronie grzbietowej. Spełniają 
wymagania normy PN - EN 381-7     Rozmiary : 9 -10 par  ,10-10 par  

20 par 

7. 

Rękawice wykonane z koziej skóry licowej. Część chwytna wraz z kciukiem i 
wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia 
z dzianiny .Elastyczny mankiet zapinany na rzep. Spełniają wymagania norm 
EN 420 i EN 388.    

200 
par 

8. 

Lekki hełm ochronny. Materiał czapki 100% bawełna, skorupa z tworzywa 
ABS. Wygodna regulacja w obwodzie dająca możliwość dopasowania 
wielkości czapki do obwodu głowy. Wyposażona w daszek. Po bokach  dwa 
otwory zapewniające lepszą przewiewność. Norma: EN812 kolor czarny 
Napis biały : „ Port State Control  „  

5 szt. 

9. Zestaw dla pilarzy –złożony z: hełmu ochronnego G22C, osłony siatkowej 
oraz nauszników przeciw hałasowych H31P3E, osłony daszku i karku. 

15 kpl. 

10. Ochronniki słuchu : stopery  ze sznurkiem  ochrona do 32 decybeli 30 par 

11. Ochronniki słuchu PELTOR H510A 30 par 

12. Półmaska Filtrująca FFP1 opakowanie 10 szt.  10 op. 

13. Rękawice dziane powlekane lateksem ,zakończone ściągaczem kolor 
czerwono-czarne   PP-003;    Rozmiar : 8-100 par , 9-100 par, 10-50 par 

250 
par 

14. Ochronniki słuchu PELTOR Opime III H540A 15 par 

15. Rękawiczki ciepłochronne z polaru czarne lub granatowe  
Damskie 50 par męskie 100 par  

150 
par 

 
 
Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych. 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielania zamówie ń uzupełniaj ących. 
 
Kryteria oceny ofert : Cena – znaczenie 85 % - waga 0,85                           
                             Termin wykonania zamówienia –znaczenie 15% - 15 punktów 

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

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 
do 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 SIWZ. 

(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). 

    W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik  

     w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 

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

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

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji   i informacji o 
działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześnie jniż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

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

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest 
złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). 

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

 
5) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 

do SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy  Podwykonawcom. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) Wykaz wykonanych głównych dostaw, - Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko 
Wykonawcy składający ofertę na część I oraz część II zamówienia) w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich 
trzech latach a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  
wykonał minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia 



polegające na dostawie odzieży, obuwia roboczego, o wartości minimum 50 000,00 zł 
(czterdzieści tysięcy złotych) każda.  

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. 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany 
jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy). 

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

1) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

   (Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej  

    za   zgodność z oryginałem przez notariusza). 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 
(oferta cenowa musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za   zgodność z 
oryginałem przez notariusza). 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

 

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 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 10 i 11  ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 2: 

1) pkt 3), 5), 6), 7) 8) i 9) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

        2)  pkt 7) niniejszej SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu   
                 sądowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   
                 zamieszkania osoby, której   dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  
                 w art.24 ust.1 pkt 4-8 

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c)  powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 
mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

 

Termin wykonania zamówienia   

35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.     

 

Wadium 
 
Brak 
 



 
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 06/07/2015 r. do godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala nr 116 dnia 06/07/2015 r. o godz. 11:00. 

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówie ń Publicznych  


