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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-3/18/13 
 
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

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

Remont s/v  Planeta dla odnowienia klasy z dokowaniem jednostki  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
Symbol kategorii CPV: 50241000-6       
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STATKU:   
 

BRT – 905,00 t                  SG: typ AL. 25/30 „Sulzer” – 2 x 960   KM / 1412 KW  
Lc     –  61,30 m                SP: typ  42 ZPM b – 39H12   „Wola” szt. 3 
Lpp   –  54,00 m                Instalacja elektryczna – 220/380 V  /awaryjna – 24 V/ 
B       – 10,80  m                Rok budowy – 1982 
H      –   4,50 m         Nr PRS 680059 
T       -   3,19 m                  IMO 8121513         
           
1. Przedmiotem zamówienia jest remont S/V PLANETA w zakresie odnowienia klasy wraz z 

remontem dokowym. 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu jednostki pływającej S/V PLANETA w 

zakresie przygotowania do odnowienia klasy, zgodnie z niżej przedstawionymi uwagami i 
specyfikacjami remontowymi dla każdej części zamówienia 

3. Wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu dostarczy 
Wykonawca remontu. Koszty zakupu materiałów i części ponosi wykonawca remontu. 

4. Wszystkie odbiory , próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i 
przeprowadzone w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz inspektora 
towarzystwa klasyfikacyjnego. 

5. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego 
odstąpienia od wykonywanych prac ( prace oznaczone (* )w specyfikacji remontowej) w 
zależności od wyników pomiarów zużycia materiałów oraz w wyniku oględzin i ustaleń 
przedstawiciela nadzoru klasyfikacyjnego oraz zamawiającego. 

6. Przekazanie statku do remontu odbędzie się na terenie Wykonawcy remontu. Całkowity 
koszt związany z przeprowadzeniem jednostki pływającej na odległość przekraczającą 
100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu ponosi Wykonawca 
remontu.   

7. Wykonawca remontu zobowiązuje się do przeprowadzenie wszystkich prac związanych z 
utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim 
takiej jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla nowo 
montowanych urządzeń i części oraz całych systemów.  
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UWAGA : 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może 
złożyć ofertę na część A lub część B bądź na obie części zamówienia. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych –  

Część A – Prace na doku 

Cześć B – Prace pokładowo -  maszynowe 

Termin wykonania zamówienia – 
Dla części A – 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu 
Dla części B - 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki do remontu. 
Okres    gwarancji :  12 m-cy na prace remontowe 
     -  24 miesiące na nowe urządzenia 
Warunki udziału w postępowaniu : 
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. 
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 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, lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 
do SIWZ  art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) 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,  



 3 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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, 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

9) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

10)  Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych głównych dostaw lub usług, - Załącznik nr 6 do SIWZ 
(Rozdział V ust.1 pkt. 2 niniejszej SIWZ)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

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 :  

- dla części  A -  minimum 3 usługi remontu jednostek na doku o wartości nie 
mniejszej niż 300 000,- każda, 

- dla części B - minimum 3 usługi remontu jednostek o wartości nie mniejszej niż 
800 000,- 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. 

11)  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 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy). 

12) Oświadczenie o zabezpieczeniu doku na czas trwania remontu jednostki. 

3.  Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ  wraz ze 
Specyfikacją remontową; 

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) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium. 
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4) Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę nie mniejszą niż : 

 - dla części  A – 500 000 zł, 

 - dla części B –  1 000 000 zł. 

 Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 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 10 i 11  ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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 dotyczące wadium 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  
- dla części A – 15 000 PLN ( słownie złotych : piętnaście tysięcy), 
- dla części B –  30.000,00 PLN (słownie złotych :trzydzieści tysięcy złotych). 

2) 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.). 

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 kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów 
dokumentów w kasie Urzędu. 

 

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 27/05/2013 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 116 
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Dnia 27/05/2013 ,  o godz. 11:00. 

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 

 
 
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 
16.04.2013r. 
 


