
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/12/09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa Ŝniona 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 (CPV) 38100000-6 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa  :  
1.  Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa i montaŜ  nowej podwodnej sondy monitorującej prędkość i kierunek nurtu oraz 
stan wodny wraz z oprogramowaniem umoŜliwiającym archiwizację i prezentację danych. 
 
2.  Przeznaczenie: 
 
Podwodna sonda, zamontowana w dnie, do monitoringu prędkości i kierunku nurtu wody, 
oraz jej stanu (fixed bottom frame mooring).  
3.Zakres prac które przeprowadzi Wykonawca: 

2.0  dostawa podwodnej sondy monitorującej wraz z terminalem i wyświetlaczem 
      LCD oraz oprogramowaniem do Punktu  Obserwującego w Świnoujściu, 
3.0 montaŜ sondy na istniejącym postumencie betonowym ułoŜonym na dnie rzeki, 
4.0 podłączenie zasilania sondy pomiarowej oraz zapewnie przekazu danych pomiędzy 

sondą podwodną, a terminalem z wyświetlaczem LCD - wzmocnionym kablem 
podwodnym o długości ca 150 m, wyposaŜonym w odpowiednie złącza. Nowy kabel 
będzie przedłuŜeniem istniejącego kabla lądowego 4 – ro Ŝyłowego o długości 300m  
prowadzącego do Punktu Obserwacyjnego w Świnoujściu, 

5.0 zdanie Zamawiającemu sondy monitorującej w działaniu, przeprowadzenie prób, 
6.0 przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi podwodnej sondy monitorującej oraz 

oprogramowania w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru montaŜu sondy o 
której mowa w & 5 pkt. 2 umowy.  

 
4. .  Specyfikacja techniczna, minimalne parametry, wymagania: 
 
4,1  Wymagania: 
 
a)  minimalny zakres pomiarowy od 0 m do 30 m, 
b) odczyt danych w czasie rzeczywistym, z interwałem czasowym 10 minut ± 5 minut,  

na terminalu z wyświetlaczem LCD i z wyjściem danych przez port RS 232 umoŜliwiającym 
archiwizację danych, 

c) zasilanie oraz przekaz danych z sondy do terminala, wzmocnionym kablem podwodnym  
o długości ca 150 m, wyposaŜonym w odpowiednie złącza, którego przedłuŜeniem w 
kierunku do Punktu Obserwacyjnego w Świnoujściu będzie istniejący kabel lądowy 4-ro 
Ŝyłowy długości około 300 m.  

 
4.2 Sonda wyposaŜona w następujące czujniki: 
 



 ) Głowica Doppler’a do pomiaru prędkości i kierunku nurtu wody na wybranych  
      poziomach (Doppler current profiler): 
     - zakres pomiaru prędkości prądu: od 0 m/s do 3 m/s.  

                - dokładność pomiaru prędkości prądu: +/- 3% mierzonej prędkości, 
                - zakres pomiaru kierunku prądu: 0°-360°, 
                - dokładność pomiaru kierunku prądu: +/- 5°. 
            b)Czujnik poziomu wody : 

    - zakres pomiaru od 0 m do 30 m, 
    - wymagana dokładność pomiaru poziomu wody: +/- 4%. 
 

4.3 Oprogramowanie do sondy: 
 
Program do zainstalowania na komputerze PC, umoŜliwiający prezentację i archiwizację 
danych w/w sondy.  
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo Ŝliwo ści zło Ŝenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia –  30 dni kalendarzowyc h od daty podpisania umowy. 
 
Kryteria oceny ofert :   najni Ŝsza cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) osiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

      4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 
2. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty  

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy,  według wzoru  stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ:  

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

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

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



3) Pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

4) Załącznik nr 3 – wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić 
Podwykonawcom. 

   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 naleŜy złoŜyć jeden dokument 

      2) pełną informację dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia (dane 

          techniczne i montaŜowe) 

  4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą wymaganych  
      przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
      ustawy,  lub którzy nie złoŜą pełnomocnictw, albo którzy  złoŜą wymagane przez  
      Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,  
      zawierających błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w  
      wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega  
      odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
      Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
      Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  
     dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie  
     później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 08/07/2009r. do godz. 10:30. 

Za termin złoŜenia oferty uwaŜa 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 08/07/2009,  o godz. 11:00. 

Data wysłania 23.06.2009r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


