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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (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-370/ZZP-3/15/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 

Dostawa 4 kpl. pław specjalnych typu BC 1242  wraz z lampą nawigacyjn ą typu 
CARMANACH, 701 (światło żółte) i osprz ętem do kotwiczenia.  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa czterech pław nawigacyjnych specjalnych, 

fabrycznie nowych zgodnych ze standardem IALA, Regi on A wraz z osprz ętem do ich 
kotwiczenia zgodnie z poni ższą specyfikacj ą: 

Symbol kategorii CPV 34928430-1 
 
Długość -                                                       3000 - 3350 mm 
Średnica -                                                      1200 - 1300 mm 
Wysokość światła ponad lustro wody -         1900 - 2000 mm 
Waga pławy wraz z balastem -                       480  -  550 kg 
Balast -                                                            100 – 150 kg 
Korpus pławy musi być wykonany z barwionego polietylenu (LMDPE). – RAL 1021 
Pływak pławy powinien posiadać co najmniej dwa wymienialne elementy wypornościowe. 
Kolorystyka zgodna z zaleceniami IALA (E-108 Edycja 2 z grudnia 2009): 
- DELTA E po 5 latach nie może być większa niż 6 dla koloru żółtego                    
Wszystkie części metalowe mają być wykonane ze stali galwanizowanej bez ostrych krawędzi 
(zaokrąglone).  
Wszystkie pławy muszą być wyposażone w: 
- reflektor radarowy  
- znaki szczytowe 2G (kolor i kształt zgodnie z wymogami IALA/SIGNI) 
- uchwyty do podnoszenia i do zamocowania łańcucha kotwicznego, 
- głowicę typu CARMANACH LS 701 z latarnią - światło żółte, panelami solarnymi i 
akumulatorami żelowymi przeznaczonymi do współpracy z solarami,– zasięg świecenia 3 do 4 
Nm lub równoważną,  
Wykonawca załączy 8 kpl. koloru czarnego- samoprzylepnych cyfr (0 – 9)   oraz     liter (A – Z) o 
wysokości 130  mm. i szerokości  90 mm. 
Korpus pławy musi wytrzymać nacisk 5 ton bez widocznych odkształceń oraz obciążenie 7 ton 
przez 5 minut bez zerwania uchwytów i korpusu. 
Pława winna być wyposażona w osłonę anodową. 
  
Każda z dostarczonych pław musi posiadać trwałe oznakowanie na pływaku: 
1. Data produkcji 
2. Skrót nazwy właściciela – UMS/PL 
3. Nr kolejny (1/ BONe . .4/BONe) 
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Wraz z pławami Wykonawca dostarczy: 
1. Instrukcje  wyposażenia (latarnia z błyskaczem, panele solarne, akumulatory) w języku  

polskim. 
2. Zestaw naprawczy (repairing kit), do usuwania ewentualnych uszkodzeń korpusu pław. 
 
Wykonawca udzieli gwarancji: 
- minimum 24 miesiące na korpus pławy i wyposażenie, 
- minimum 60 miesięcy na trwałość kolorów. 
 
Osprz ęt do kotwiczenia pław nawigacyjnych 
 
1. Łańcuch manganowy  do pław nawigacyjnych  - d = 18 mm, t = 162 mm, b = 99 mm,                

obciążenie zrywające 203,5 kN - wg DIN 5683                                    - 200 mb. 
2. Krętlik manganowy typu B1 - wg DIN 5683                                        -   8 szt . 
3. Szakla typu A1 - wg DIN 5683                                                             - 16  szt. 
4. Kotwice betonowe okrągłe o masie 300 kg                                           -   8  szt.  
(ucho do łańcucha winno być kompatybilne z szaklą typu A1)              
Łańcuch, Szakle i krętliki winny być w powłoce bitumicznej. 

 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.  
Termin wykonania zamówienia : 28 września 2012r. 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji : 

- 24 miesi ące na korpus pławy i wyposażenie, 
- 60 miesi ęcy  na trwałość kolorów 

Warunki udziału w post ępowaniu : 
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 wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
          do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy    
           przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  
           oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,  
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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 , 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 objętych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie umowne za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

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) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

3. 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 oferowanych zestawów radarowych. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

 

4. 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. 

5. 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. 

Wymagania dotycz ące wadium: 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 5.000,00PLN (słownie złotych : 

pięć tysięcy ). 
2) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w 
Szczecinie  
Nr rachunku 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 
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Przelew musi mieć adnotację: dot. przetargu na dostawę 4 kpl. pław 
specjalnych typu BC 1242  wraz z lampą nawigacyjną typu CARMANACH, 
701 (światło żółte) i osprzętem do kotwiczenia.: nr przetargu PO-II-370/ZZP-
3/15/12 

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.). 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 

5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W 
przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy 
załączyć potwierdzenie złożenia wadium w kasie Zamawiającego. 

 
Kryteria oceny ofert : najniższa cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 10/04/2012 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29 
Dnia 10/04/2012 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 87222-2012 z dnia 21.03.2012r. 


