
 

1

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/47/13 

 

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 423, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA 

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa - Symbol kategor ii CPV:  63726200-6 

LODOŁAMANIE NA TORZE WODNYM ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN, W TERMINIE 
LISTOPAD 2013 – MARZEC 2014 ROK. 

Zakres prac obejmował będzie lodołamanie na torze wodnym Świnoujście-Szczecin oraz 
obszarach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących  
w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej, Dz. U. nr 4, poz. 41. 
Ze względu na podział administracyjny wyróżniamy dwa akweny : 
AKWEN A  - akwen administrowany przez Kapitanat Portu Świnoujście, 
AKWEN B  - akwen administrowany przez Kapitanat Portu Szczecin. 
W okresie wystąpienia zalodzenia na ww. akwenach zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy oraz obowiązek poruszania się w konwojach. Jeden konwój ze Szczecina 
do Świnoujścia w godzinach porannych oraz jeden konwój z redy do Szczecina w godzinach 
popołudniowych.  
Godziny konwojów mogą ulegać zmianie w zależności od zgłoszonych statków oraz sytuacji 
na torze wodnym. 
 
Decyzje o zatrudnieniu holowników/lodołamaczy podejmuje:  
Kapitan Portu Świnoujście dla obszaru jak dla AKWENU A, 
Kapitan Portu Szczecin dla obszaru jak dla AKWENU B.  
 
W razie nieobecności Kapitana Portu zastępuje go właściwy Zastępca Kapitana Portu. 
 
Całość akcji lodołamania nadzoruje  Kapitan Portu Szczecin, lub w przypadku jego 
nieobecności Kapitan Portu Świnoujście. 
 
Holownik/lodołamacz będzie towarzyszył konwojom i zadaniem jego będzie poszerzanie 
rynny: w drodze do Świnoujścia – strona wschodnia, w drodze do Szczecina – strona 
zachodnia. 
W przypadku utknięcia w lodzie statku - spełniającego restrykcje lodowe holownik może być 
użyty, na polecenie Kapitana Portu,  do uwolnienia jednostki z lodu. 
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Planowana ilość godzin pracy holowników: 
AKWEN A –   40 godzin, 
AKWEN B -  200 godzin. 
 
Wykonawca, który wygra postępowanie na lodołamanie w AKWENIE B lub w AKWENIE A i 
B,  będzie musiał zapewnić obsługę konwoju na trasie: pławy 5 i 6 (reda portu Świnoujście) – 
port Szczecin. 
 

 Dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  przewiduje udzielanie  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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d) 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. 

e) 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. 

6) Wykaz sprzętu użytego do wykonania zamówienia – Załącznik nr 6 wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tym sprzętem. 

      Wykonawca winien dysponować minimum jednym holownikiem o mocy 2500 KM na 
każdy akwen. tj. na akwen A – 1 holownik, na akwen B – 1 holownik, a w przypadku 
złożenia oferty na akwen A i B – minimum 2 holownikami. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz usług/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. 

7) 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). 

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3.   Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

a)  ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ  

(w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

c) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w 
przypadku składania oferty wspólnej), 
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4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający 
      ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
      w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja 
od Zamawiającego. 

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie 
(spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę 
wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału. 

 



 

5

Zmiana umowy 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Termin wykonania zamówienia:     od listopada  2013 roku  do marca 2014 roku.     

 
Wadium: brak 

Wartość zamówienia  nie przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907; 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   04.11.2013 r. do godz. 10:00. 

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 nr 116 ,  
dnia   04.11.2013 r., o godz. 10:30. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  23.10.2013 roku, nr  221 593- 2013 
 
 
 


