
 

 

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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/02/12 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 523, fax 91 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  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  : CPV – 34521000-5 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch pływaj ących  jednostek 
inspekcyjnych wraz z wyposa żeniem   

Przedmiot zamówienia stanowi element projektu realizowanego w ramach REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. Porty 
Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój. Poddziałanie 
2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych. Zadanie : Zakup dwóch szybkich jednostek 
inspekcyjnych przeznaczonych do kontroli i monitorowania wód w celu poprawy stanu 
bezpieczeństwa żeglugi na wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie, a w 
szczególności do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontroli i monitorowania basenów 
portowych, torów podejściowych, koordynacji akcji przeciwrozlewowych, ratowniczych, itp. 

Krótki opis przedmiotu zamówienia : 

Informacje ogólne 
1. Dane techniczne  

długość całkowita od 14,0 m do 15,0 m.;    
szerokość całkowita od 4 m do 5,0 m.;   
zanurzenie projektowe 1,0 - 1,5 m.;    
dopuszczalna liczba osób: 12 osób;   
typ silnika: -  stacjonarny diesel Reating M 
prędkość projektowa : powyżej  20 węzłów (przy pełnej obsadzie, 50% paliwa i wody w 
zbiornikach);   
Klasa jednostki *bKM III pat L lub równoważna   
Kopia certyfikatu  - w języku polskim, powinna być dostarczona nabywcy w momencie 
dostawy łodzi. 

2. Urządzenia dla prac batymetrycznych – przenośne. 



 

 

Echosonda jednowiązkowa dwukanałowa z oprogramowaniem, równoważna z Simrad 
EA400. 
- Częstotliwości 33±5kHz i 210±30 kHz.; 
- przetworniki zamontowane w przenośnym bucie ze stanowiskiem do zainstalowania na     

burcie lub na dziobie; 
- kabel o długości min 15 metrów; 
- zasilanie 230 V. 

Panel PC, SO Windows  
- ekran 15” TFT; 
- porty drukarki, USb, RS 232; 
- klawiatura I mysz optyczna; 
- stacja CD\DVD RW. 

Odbiornik pozycyjny  dwuantenowy RTK GPS / DGPS, Seapath 20 Kongsberg ze stacją 
referencyjną RTK GPS / DGPS lub równoważny. 
- odbiornik i nadajnik poprawek RTK; 
- odbiornik i nadajnik poprawek DGPS; 
- stacja referencyjna komplet umożliwiający wystawianie na brzegu. 

Sonda pomiaru prędkości dźwięku równoważna z SPV-mini  Valeport. 
- komplet z kablem o długości min 25 metrów. 
Oprogramowanie Hypack Survey i Hypack Office do zbierania danych      pomiarowych, 
edycji i wydruku z dokumentacją i instalacją na PC. 
 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

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

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. 

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

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 



 

 

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

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

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

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

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

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

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 4 

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

8) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4, 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

9) Wykaz wykonanych dostaw podobnych – Załącznik nr 7, 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 z załączeniem dokumentu potwierdzającego że dostawy te zostały 
wykonane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 
jak wyżej wykonał dostawę co najmniej dwóch   jednostek pływających, podobnych 
do przedmiotu zamówienia tj.z kadłubami wykonanymi ze stali lub aluminium o 
długości - 12 do 18 m, każda jednostka pływająca na   kwotę  nie  mniejszą niż 
1 500 000,00 zł. 



 

 

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. 

10) 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 6 do SIWZ  (art. 26 ust.2b 
ustawy).  

2 Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 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 

3) dowód wniesienia wadium tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium. 
4) plan ogólny wraz z opisem technicznym, oferowanych jednostek pływających, zgodny 

z Rozdziałem  XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy, polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego 
Rozdziału. 

4. 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. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy  zawierające błędy,  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 



 

 

przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 

 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. 

 

Termin wykonania zamówienia –  

 Termin wykonania zamówienia (graniczny) :  29 marzec 2013  rok , w tym: 

a) pierwsza dostawa do 30 listopada 2012 roku, ale nie wcześniej niż  20 września  

     2012 r., 

b) druga dostawa do 29 marca 2013 roku, ale nie wcześniej niż do 31 stycznia 2013 r. 

 

Gwarancja -  Gwarancja minimum 24 miesi ące (2 lata)  
 

Wadium – 150 000,00 zł. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 150.000,00 PLN (słownie złotych : sto 
pięćdziesiąt  tysięcy złotych). 
1. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w 
Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin  

                     Nr  06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

 oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

      c) gwarancjach bankowych; 
      d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  
                     pkt 2 
       ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
       Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158., z późn. zm.). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały 

okres związania ofertą. 
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania. 
4. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 

W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 14) b-e do oferty należy 
załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów  
dokumentów w kasie Urz ędu.  

5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 
     - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
       unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została  
       wybrana jako najkorzystniejsza,  
     - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu 
       umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  



 

 

       należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 
- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  
została wybrana : 

      - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
        określonych w ofercie; 
      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  
        przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy: 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej 
podpisaniem, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.  

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której  mowa w pkt. 3  jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 
 
Wartość zamówienia przekracza kwoty okre ślone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie ń 
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
 

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 07.05.2012 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 29, dnia 07.05.  2012 r., 
o godz. 11:00. 
Ogłoszenie przekazano Urz ędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich –  
21.03.2012 roku; 2012 - 042436 
 
 
 
Data przekazania na stronę internetową  UMS      21.03.2012 r. 


