
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-3/370/31/09 
 
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 – USŁUGA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 45213340-8 
Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres dwóch lat wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych oraz urządzeń do przesyłania danych 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  :  
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej - przez okres 24 miesięcy, 
2) dostawa fabrycznie nowego sprzętu: aparatów telefonicznych w ilości 113 
sztuk (2 typy aparatów telefonicznych) wraz z akcesoriami, modemów do 
pakietowej transmisji danych (bezprzewodowy Internet) w ilości 15 sztuk, 
spełniających minimalne wymagania parametrów technicznych zawartych w 
opisie technicznym. 

2. Zamawiający informuje, Ŝe wyróŜnia 3 typy usług: 
 1) usługi w zakresie telefonii komórkowej – usługi „głosowe”, 
 2) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych w technologii GPRS i SMS –   

taryfy telemetryczne , 
3) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy  
INTERNET. 

3. Ilość numerów u Operatora obecnie świadczącego usługi w zakresie telefonii 
komórkowej jest następująca: 
 1) w zakresie telefonii komórkowej – usługi „głosowe” -113 numerów,  

2) w zakresie pakietowej transmisji danych (technologia GPRS i SMS) –  taryfy 
telemetryczne – 22 numery, w tym  7 numerów z APN z publicznym 
statycznym IP, 
 3) w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy INTERNET – 21 
sztuk, w tym  7 numerów z APN z publicznym statycznym IP. 

4. Umowa zawarta zostanie z Operatorem od dnia 02.01.2010 do 01.01.2012 roku.  
5. Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie umowy (na 156 sztuk numerów) o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych z obecnym operatorem wygasają w dniu 
01.01.2010 r. 
6. Wykonawca zapewni przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 156 
sztuk numerów telefonicznych Zamawiającego uŜywanych u obecnego operatora (w 
tym 113 numerów  w zakresie telefonii komórkowej, 22 zakresie pakietowej transmisji 
danych – taryfy telemetryczne, 21 w zakresie pakietowej transmisji danych – 
bezprzewodowy INTERNET). Przeniesienie odbędzie się od dnia rozwiązania  umów 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych z obecnym operatorem, tj. od dnia 
02.01.2010 r.. 
Koszty przeniesienia numerów pokryje Zamawiający. 



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego w ciągu 
okresu trwania umowy, maksymalnie do 35 szt. nowych aktywacji numerów 
abonamentowych (w ramach usług głosowych oraz transmisji danych – technologie 
GPRS, SMS i bezprzewodowy Internet). Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane 
nie później niŜ do dnia 30 czerwca 2011 r. 
8. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w dniu zawarcia umowy wykaz posiadanych 
dotychczas numerów. 
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 –  24 miesi ące, licz ąc od 02.01.2010r. 
 
Kryteria oceny ofert :    

1. Usługi głosowe  -   (Abonament A) najni Ŝsza cena brutto – 70%, 
      2.  Usługi w zakresie pakietowej transmisji d anych -bezprzewodowy Internet  
                                       - (Abonament  E) najni Ŝsza cena brutto -20%,  
      3. Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i SMS) –taryfy 
          telemetryczne -  (Abonament B), najni Ŝsza cena brutto – 6.5%, 

4. Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych ( GPRS i SMS) –taryfy 
     telemetryczne -   (Abonament C), najni Ŝsza cena brutto – 2%. 
5. Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych ( GPRS i SMS) – taryfy 
     telemetryczne -  (Abonament D), najni Ŝsza cena brutto – 1,5%  

                                        
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć 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 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) Wykaz Podwykonawców – Załącznik nr 3, Zamawiający dopuszcza  udział 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które 
powierzy wykonanie Podwykonawcom. 

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

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, 
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; 
oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane roboty 



budowlane wymagania określone przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów. 

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania. 

4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik Nr 
1; 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

      2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

      3).Specyfikacje techniczne zaproponowanych  telefonów i modemów  

          spełniających warunki techniczne podane w opisie przedmiotu zamówienia - 

          Rozdział XV SIWZ. 

5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentu, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone 
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

 
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 07/12/2009r. 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 07/12/2009,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 26.11.2009r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


