
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-3/370/31/10 
 
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) 38113000-0 
 
Dostawa sonaru dookolnego z możliwością pracy w wariancie poszukiwania 
sektorowego wraz z wyposażeniem programowym i sprzętowym. 
Dostawa do Urzędu Morskiego w Szczecinie sonaru opuszczanego do 
przeszukiwania okrężnego z możliwością pracy w wariancie przeszukiwania 
sektorowego wraz z odpowiednim wyposażeniem programowym i sprzętowym. 
 
Wymagania techniczne i ogólne dotycz ące zamawianego sonaru skanuj ącego 
MS1000  lub równowa żnego: 
 
1. Cyfrowa głowica  sonarowa wysokiej rozdzielczo ści: 
 
- sprzęt fabrycznie nowy, 
- możliwość opuszczania i prowadzenia pracy z pokładu zakotwiczonej pływającej 
jednostki pomiarowej, po zamontowaniu na specjalnej podstawie umieszczonej na 
dnie, 
- uzyskiwanie obrazów sonarowych (sonogramów) wysokiej rozdzielczości, 
- wbudowany kompas magnetyczny, do orientacji sonaru pod wodą, 
- krok skanowania nie większy niż 0,225°, 
- pozioma  rozdzielczość kątową głowicy sonaru nie większa niż 0.9°, 
- kąt pionowy wiązki akustycznej nie większy niż 30°, 
- kompensacja przechyłu głowicy sonarowej, 
- mocowanie przetwornika na przegubie, 
- funkcja sonaru bocznego z burty jednostki, 
- funkcja zdejmowania profilu dna, 
- funkcja monitora sternika, 
- sygnał hydroakustyczny o częstotliwości 675 kHz ± 125 kHz, 
- praca w trybie przeszukiwania okrężnego 360°, 
- praca sektorowa z wyborem kierunku oraz wartości sektora. Wybór jakiejkolwiek z 
tych opcji oparty na działaniu programowym, 
- obudowa wykonana w całości z materiałów nie korodujących o kształcie 
opływowym. Korpus (obudowa) musi zapewnić szczelność i chronić układy 
elektroniczne do głębokości  co najmniej 100 metrów, 
- zasilanie elektryczne sieciowe AC 230V, 
 
2. Oprogramowanie sonaru: 



 
- najnowsza wersja dostępna u producenta, 
- w pełni zintegrowane z sonarem, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek 
przeróbek sprzętowych lub programowych, 
- oparte na systemie operacyjnym Windows XP, 
- możliwość wymiarowania celu podwodnego (dł., szer., wys.) bezpośrednio na 
ekranie operatora sonaru zarówno podczas pracy sonaru jak i w  post-processingu, 
 - możliwość zmiany wzmocnienia sygnału hydroakustycznego, zakresu 
pomiarowego, możliwość wprowadzania i uwzględnienia przez sonar prędkości 
rozchodzenia się dźwięku w wodzie, 
- współpraca z odbiornikiem GPS/DGPS/RTK wykorzystującym  protokół transmisji 
NMEA 0183, 
- możliwość wyświetlania informacji o pozycji geograficznej zlokalizowanych celów, 
tworzenie mapy sytuacyjnej bazującej na  odwzorowaniu UTM z możliwością wyboru 
dowolnej strefy,  określenia odległości oraz kierunku pomiędzy dwoma dowolnie 
wybranymi punktami zobrazowania, 
- rejestracja danych , 
- odtwarzanie i przetwarzanie  zapisanych danych w ramach  post-processingu,  
- tworzenie plików georeferencyjnych, 
- połączenie sonaru  z komputerem sterującym za pomocą  łącza USB 2.0, 
oraz z systemem pozycyjnym za pomocą łącza RS232 lub USB 2.0. 
 
3. Wyposa żenie dodatkowe: 
 
- trójnóg do głowicy wysokiej rozdzielczości, 
- kabel kevlarowy wzmocniony o długości 32m zakończony odpowiednimi wtykami, 
- kabel testowy zwykły o długości co najmniej 15m, 
- zasilacz  sieciowy AC 230V odpowiedni do zasilania zamawianego sonaru. 
 
4. Informacje dodatkowe: 
 
- Zamawiający dostarczy laptop przemysłowy typu GETAC M230 z zainstalowanym 
system operacyjnym Windows XP, a Dostawca zainstaluje i uruchomi na nim 
Oprogramowanie sonaru  
- Dostawca przeszkoli dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi sonaru i 
oprogramowania 
- odbiór działającego systemu odbędzie się na jednostce pływającej Zamawiającego 
w rzeczywistych warunkach pracy. 
 
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 –  do 15 listopada 2010  roku. 
 
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 

      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 60 000,00 zł każda. 

Dostawa podobna do przedmiotu zamówienia to dostawa sonarów 
hydrograficznych w wariancie poszukiwania sektorowego z funkcją 
zdejmowania profilu dna. 

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) szczegółowy opis techniczny proponowanego sonaru ( tłumaczony na język  

     polski), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział XIV SIWZ.; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

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 ustaw 

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 26/08/2010r. 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 26/08/2010,  o godz. 11:00. 



 

Data wysłania 12.08.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


