
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-3/370/13/11 
 
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 42415000-8 
 
Dostawa wózka widłowego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego (kabina zamknięta)  
o udźwigu Q=7000 kg napędzanego silnikiem wysokoprężnym. 
 
Specyfikacja techniczna wózka widłowego: 
 
1. Rodzaj nap ędu: 
Oś napędowa z osobnym mechanizmem sprzęgania 
2. Bezpiecze ństwo: 
Hamulce tarczowe typu mokrego 
3.Układ nap ędowy: 
- rodzaj silnika                                turbo diesel  
- pojemność silnika (ccm)      min. 3500 – max. 5000 
- moc maksymalna (kW)                 min. 70 
- skrzynia biegów hydrodynamiczna trzystopniowa 
- przekładania automatyczna wyposażona w samo  

diagnozujący się układ elektroniczny 
4.  Dane eksploatacyjne: 
- pojemność zbiornika paliwa                  min. 150 litrów 
- emisja spalin   silnik musi spełniać europejskie  

                          normy emisji spalin oraz EPA 
5.   Parametry zewn ętrzne:  
- udźwig       min.7000 kg 
- rozstaw kół       2000-2500 mm 
- długość wózka do wideł     3500-4000 mm 
- szerokość wózka      2000-2500 mm 
- kąt nachylenia masztu                  min.10° w tył /  min.15° w przód 
- promień skrętu      max. 3800 mm 
- masa własna                              do 10 000 kg 
6.  Wyposa żenie wózka widłowego: 
- maszt                   typu DUPLEX 
- wysokość masztu w stanie złożonym               2500-2700 mm 
- wysokość podnoszenia                3000-3500 mm 
- karetka wideł – długość wału                 2000-2100 mm 
- widły                  1500-1600 mm 
- przesuw boczny wideł 
- ogumienie       pneumatyczne (4+2) 
- hamulec eksploatacyjny      hydrauliczny 
- mechanizm uniemożliwiający samoczynny rozruch silnika 
- pasy bezpieczeństwa dla operatora 
- dźwiękowy sygnał cofania, 
- światła robocze 



- kabina pełna z ogrzewaniem 
- regulowany fotel podwieszany 
 
7. Wyposa żenie dodatkowe do wykonania przez Wykonawc ę : 
- specjalistyczne nakładki na widły do transportu pław nawigacyjnych. 
 
Wymiary nakładek, komplet składający się z dwóch sztuk: 
Długość całkowita :  2160 mm 
Długość część robocza : dostosowana do widły, 
Szerokość : 220 mm 
Szerokość część roboczej :  dostosowana do widły  
Grubość nakładki: 100 mm 
 
Miejsce styku nakładek z pławą  :  cześć ruchoma dostosowująca się do kształtu pławy  
obłożona gumą.   
 
Zdjęcie przedstawiające stare nakładki do transportu pław nawigacyjnych : 
 

 
 
Zdjęcie przedstawiające część ruchomą w starych nakładkach do transportu pław nawigacyjnych : 
 

 
 
 
 
8.  Wymagane dokumenty przy odbiorze wózka widłoweg o i kompletu nakładek : 
8.1. Wózek widłowy: 
- instrukcja obsługi wózka widłowego dla operatora (zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego 
w języku polskim)  
- instrukcja obsługi wózka widłowego dla konserwatora (zatwierdzona przez Urząd Dozoru 
Technicznego w języku polskim) 
- deklaracja zgodności z Wspólnota Europejską.  
- kopia kompletu dokumentów które zostały przedstaw ione w Urz ędzie Dozoru  
Technicznego i zostały przez Urz ąd Dozoru Technicznego  zatwierdzone. 

 



Przeprowadzenie badań doraźnych eksploatacyjnych, dokonanie pierwszej rejestracji wózka 
widłowego w  Urzędzie Dozoru Technicznego i dopuszczenie do eksploatacji  
na koszt Wykonawcy.  
8.2. Specjalistyczne nakładki na widły do transportu pław nawigacyjnych:  
Zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentacja techniczna wraz z rysunkiem 
dotycząca specjalistycznych nakładek. 
Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Urząd Dozoru Technicznego do eksploatacji i 
współpracy specjalistycznych nakładek z zaproponowanym typem wózka widłowego.  
9. Miejsce dostawy: 
Wózek widłowy wraz z specjalistycznymi nakładkami Wykonawca dostarczy do placówki 
Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. 
Światowida 16 c, 71 – 727 Szczecin. 
 
 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 25 sierpnia 2011 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 3 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia. Każda z tych 3 dostaw 
musi być o wartości nie mniejszej niż składana oferta w niniejszym przetargu. 

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)  opis techniczny proponowanego wózka widłowego  ( 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 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 14/04/2011r. 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 14/04/2011,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 1.04.2011 r. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


