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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/36/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 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 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 18100000-0 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży, obuwia i akcesoriów BHP 
odpowiadających wymaganiom podanym w poniższym wykazie tabelarycznym. 
Dostawa obejmuje transport do Magazynu nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie 
mieszczącego się przy pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin.  
 

 
Lp.  

 
Nazwa i opis przedmiotu 

 
ilo ść 

1. 

Kurtka przeciwdeszczowa  z kapturem wykonana  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. 
Rozmiar: M -10 szt.,  L-10 szt.,  XL-10 szt.,   XXL -10 
 

40 szt. 

2. 

Rękawice spawalnicze z długim mankietem ,wykonane z wysokiej jakości 
dwoiny bydlęcej. Mankiet zakończony  wytrzymałym rzepem  pozwalającym 
ściągnąć rękawicę zapobiegając wpadaniu do jej środka iskier. Rękawice w 
całości wypodszewkowane materiałem termoizolacyjnym , zszyte niepalnymi 
nićmi „kevlarowymi”  osłoniętymi bizą, odporne na wysoką temperaturę 
zgodne z normami EN 420,EN388, EN 407, EN 12477 spełniające 
wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej-posiadające 
deklarację zgodności oznakowania znakiem CE  
 

70 par 

3. 
Czapka letnia z daszkiem typu baseball,  regulowana na rzep  lub zapięcie z 
klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki. 
 

100 szt. 

4. 

Sweter wełniany pod szyję – 60% wełny, wzmocnione miejsca na ramionach 
i łokciach  materiałem typu ryps ( gruba tkanina bawełniana lub podobna). 
Kolor czarny  
Rozmiar : M-5 szt.,  L-15szt.,  XL-15 szt., XXL -15 szt.,  XXL -5 szt. 
 

55 szt. 

5. 
Ubranie ocieplane typ szwedzki dwuczęściowe oznakowane*, do prania w  
wodzie. Tkanina Beaver  Nylon 50% -poliester, 50%-bawełna.  
 

   50 kpl. 



6. 

Ubranie robocze pol-bawełna typ szwedzki oznakowane*, dwuczęściowe: 
spodnie ogrodniczki, włókna sztuczne max 30 % .Bawełna min. 70 % . 
Odpowiednia ochrona rąk, nóg i klatki piersiowej, rygle w miejscach o 
dużych naprężeniach. Kieszenie w spodniach zamykane na zamki 
błyskawiczne . 
 

212 kpl. 

7. 

Trzewiki robocze. Wierzch : skóra naturalna, miękki kołnierz skórzany. 
Spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie ,oleje 
i smary oraz inne rozpuszczalniki organiczne. Wewnętrzna warstwa ze 
spienionego poliuretanu. Podeszwa PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan) z 
głębokim protektorem. Międzypodeszwa z włókna kompozytowego  lub 
metalowa. Wkładki ortopedyczne .Część  przednia giętka, podwójnie szyta . 
Spełniające normy  PN -86/0-91011,PN-EN 347 i posiadające  certyfikat CE:  
Rozmiary : 42 -15 par, 43- 15 par , 44 - 5 par  
 

35 par 

8. Buty gumowe (lub z PCV) męskie .  
Rozmiary : 39- 2 pary, 40 -10 par, 41 -10 par , 42-10 par, 43-10par  42 pary 

9. 

Kalesony  bawełniane , 100% bawełny o gramaturze 220 g/m², wysokiej 
jakości. Kolor szary . 
Rozmiary: L-35 szt.,  XL-35 szt.,  XXL -10 szt. 
 

80 szt. 

10.

Trzewiki robocze z metalową  lub polimerową osłoną na palce i z metalową 
lub z włókna kompozytowego  „międzypodeszwą „ Wierzch skóra naturalna, 
miękki kołnierz ; spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe ,oporne na 
ścieranie ,oleje i smary oraz inne rozpuszczalniki  organiczne ,podeszwa 
PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan ) z głębokim protektorem i parabolicznym 
obcasem wewnętrzny dwustopniowy  Shockabsorber. Odpowiada normie 
EN 345-1  S2 . 
Rozmiary : 42-15 par , 43-15 par, 44-15 par  
 

45 par 

11.

Ubranie dla pilarzy-  bluza zapinana na zamek błyskawiczny, stójka od 
strony wewnętrznej wyściełana miękką bawełną. wentylacja ramion na 
zatrzaski , jedna kieszeń wewnętrzna i dwie zewnętrzne, kieszeń na 
długopis , regulowana długość rękawów, przedłużona tylna część, minimum 
50% bawełny + 50 poliester, z ochroną przeciwprzecięciową ,górna część 
bluzy w kolorze jaskrawym( pomarańczowy) Odpowiadające normie PN 381-
11  posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE  
Rozmiary: M -2 szt. ,L -10 szt., XL-10 szt.,  XXL -6 szt.  
 

28 szt. 

12.

Spodnie dla pilarzy typ ogrodniczki  wykonane zgodnie z normą EN 381-
posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE  z 
elastycznymi szelkami ,tylna część lekko podwyższona , z przodu zapinane 
na zamek błyskawiczny ,w pasie gumka  4 kieszenie  w tym jedna zapinana 
na zamek błyskawiczny , minimum 50% bawełny + poliester ,z wkładką 
przeciwprzecięciową  ,naszycia w miejscach najbardziej narażonych na 
przetarcia. 
 

20 szt. 



13.

Zestaw dla pilarzy –kask koloru pomarańczowego ,spełniający wymagania 
normy EN -397, nauszniki spełniające wymagania normy EN -352-3 ,osłona 
twarzy spełniająca wymagania EN -1731 posiadające deklarację zgodności i 
oznakowania znakiem CE. Osłona montowana  na hełmie za pomocą 
adaptera lub do nauszników w wersji nahełmowej, wykonana ze  stalowej 
siatki. Matowa siatka zapobiega pojawianiu się refleksów światła, a dzięki 
odpowiednio zaprojektowanym prostokątnym otworom  pochłania 25% 
światła. Stalowy drut o średnicy 0,24 mm (ochrona przed odpryskami i długie 
użytkowanie nawet w ciężkich warunkach). Zawiasy osłony wyposażone w 
system utrzymujący ją w pozycji uniesionej. 
 

20 szt. 

14.

Buty skórzane dla pilarzy, z wkładką antyprzepięciową, klasa 1, ze stalową 
międzypodeszwą, chroniącą but przed przebiciem. Cholewka uszyta ze 
skóry o grubości 2 mm o właściwościach wodochronnych. 
Mocna profilowana podeszwa, wysokość cholewki 21 cm. 
Spełniające wymagania normy EN -345-2 ,kl.II posiadające deklarację 
zgodności i oznakowane znakiem CE  
Rozmiary: 41-1 szt. 42- 7 szt. , 43-6 szt. ,44-7szt.,45-2 szt. 46-1 szt. 
 

24 par 

15.

Buty gumowe Wodery .Materiał nylon ,  but  PCV, z zapięciem do paska 
spodni . 
Rozmiary :41-5 par ,42-5 szt. ,43-5szt, 44-5szt  
 

20 par 

16.
Skarpety wełniane (80% wełny) 
Rozmiary: 25-26  - 40 par , 27-28 - 50 par , 29-30 - 20 par  
 

110 par 

17.

T-shirt granatowy 100 % bawełny  175 g/ m ² wysoki ściągacz przy szyi 
rękawy i dół wykończone obszyciem. 
Rozmiary:. L-10 szt.,  XL-10 szt.,  XXL -15 szt.  
 

35 szt 

18.

Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m² ( produkt polski ) 
kolor niebieski  
Rozmiary: 42- 30 szt., 43-30 szt., 44-30 szt.,  45-30 szt.,  46 -20 szt. 
 

140 szt. 

19.

Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze 
pomarańczowym. 
Część chwytna szorstka, hydrofobowa wyściółka z możliwością wywinięcia 
na zewnątrz w  celu szybkiego wysuszenia (zaprojektowana tak by 
odprowadzać  pot od skóry ręki) wyściółka wykonana z wysokiej jakości 
tkaniny polarowej; zachowujące miękkość na mrozie, wytrzymałe na 
ścieranie , wykazujące duża odporność na środki piorące i detergenty. 
Spełniające  wymagania normy EN 420, posiadające deklarację zgodności i 
oznakowane znakiem CE . 
 

200 par 

20.

Nakolanniki – ochraniacze kolan dla pilarzy. Wykonane z czarnej skóry 
licowej, zapewniającej ochronę, trwałość i wodoodporność. Wyścielone 
filcem zapewniającym amortyzację oraz izolację od podłoża. Paski mocujące 
trwałe i stabilne. Spełniające wymagania PN-EN 381-8:2000. 
 

10 par 

21.

Naramienniki – ochraniacze barku dla pilarzy. Wykonane z czarnej skóry 
licowej, zapewniającej ochronę, trwałość i wodoodporność. Wyścielone 
filcem zapewniającym amortyzację oraz izolację. Paski mocujące trwałe i 
stabilne. Spełniające wymagania PN-EN 381-11:2005. 
 

10 par 



22.
Kamizelka ciepłochronna  
Rozmiar: L- 15 szt., XL -20, szt. XXL -15 szt. 
 

50 szt. 

23.

Trzewiki dla pracowników jednostki pływającej s/V Planeta. 
Podeszwa  z poliuretanu PU/PU produkowana systemem bezpośredniego 
wtrysku, odporna na ścieranie, oleje i smary  inne rozpuszczalniki 
organiczne oraz zasady, nieprzemakalna od podłoża, przeciwpoślizgowa, 
odporna na ścieranie, pękanie i temp. w krótkotrwałym kontakcie do 180 °C, 
antyelektrostatyczna; posiadające zdolność absorbowania energii w części 
piętowe. Cholewki z wodoodpornych skór licowych gładkich z otworami 
wentylującymi.  
Spełniające normy  EN 347 
Rozmiary: 40-1 szt. ,41-1 szt., 42-5 szt., 43-4 szt. ,44-4 szt. 
 

15 par 

 
* Dotyczy punktu 5, 6 oznaczone napisem „Urząd Morski w Szczecinie” 
  Na plecach białe litery na powierzchni A-4  
 
Dot. pkt. 5 rozmiary ubrań ocieplanych Beaver Nylon- dwuczęściowe  
 

164/104/80  - 2 kpl.   176/120/110 -  2 kpl. 
170/106/100 - 6 kpl.    182/63/96 - 2 kpl. 
170/108/110 - 4 kpl.   182/104/96 - 5 kpl. 
176/96/86 - 2 kpl.     182/110/112 -  2 kpl.  
176/100/96  - 2 kpl.   182/116/110 -  4 kpl. 
176/104/100 - 4 kpl.   182/130/140 -  2 kpl. 
176/108/100  -7 kpl.   188/112/100 -  2 kpl. 
176/116/106 - 4 kpl. 

 
Dot. pkt. 6 Rozmiary ubrań roboczych typ szwedzki - dwuczęściowe  
 

170/96/96     kpl .– 4   180/120/110  kpl. – 4  
170/106/100 kpl. – 8     182/96/96      kpl. – 4 
170/110/98    kpl .– 4   182/100/96    kpl. – 6 
170/108/98    kpl. – 4   182/100/104  kpl. – 4 
170/108/110  kpl  – 4   182/108/98    kpl. – 8 
170/110/110  kpl. – 2   182/112/110  kpl. – 6 
170/112/102  kpl. – 4   182/116/106  kpl. – 6 
170/116/112  kpl.  – 4     182/120/110  kpl. – 2 
176/90/86      kpl. – 4   182/120/120  kpl. – 4 
176/96/86      kpl. – 6   186/104/100  kpl. – 6 
176/100/90    kpl. – 10   186/120/120  kpl. – 2  
176/100/100  kpl. – 7   188/100/90    kpl. – 4 
176/104/96    kpl. – 8   188/100/100  kpl. – 4 
176104/100   kpl. – 6   188/102/100  kpl. – 5 
176/106/96    kpl. – 4   188/100/90    kpl. – 4 
176/108/98    kpl. – 10   188/104/100  kpl. – 8 
176/108/100  kpl. – 6   188/108/112  kpl. – 4 
176/108/110  kpl. – 6   188/112/100  kpl. – 4 
176/112/102  kpl. – 2   188/116/100  kpl. – 4 
176/116/106  kpl. – 2    188/120/100  kpl. – 2 
176/120/110  kpl. – 6         194/140/110  kpl  – 2 
176/120/115  kpl. – 6   194/120/120  kpl.  – 2 

 
Dot. pkt. 12 rozmiary spodni dla pilarzy : 



 
168/100 – 1  szt.   176/100 – 1 szt.   
168/105 – 1 szt.   182/90 – 1szt. 
170/86 – 1 szt.   182/106 – 2szt. 
170/97 – 1 szt.   182/90 – 1szt. 
170/82 – 1 szt.   184/90-1 szt.    
176/86 – 1 szt.   184/98 – 1 szt.    
176/96 – 2 szt.   186/100 – 1 szt. 
176/104 – 1szt.              188/80 – 1 szt.  
180/90 – 1 szt.   188/100 – 1szt.        

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący nie  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia –  21 dni kalendarzowych o daty zawarcia umowy.  
 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto                           
                                         
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 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 te 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 co najmniej     50 000,00 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) 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 5 do SIWZ (art.26 ust.2b 
ustawy) 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1 ; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej. 

3. 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. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów.  

4. 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. 

 
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  20.09.2010r. 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 116  dnia  20.09.2010,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 09.09.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


