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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/26/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

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

Dostawa 10 pław plastikowych walcowych oraz 10 pław  plastikowych 
sto Ŝkowych na potrzeby UMS – WON. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 pław sto Ŝkowych oraz 10 pław walcowych      
z przeznaczeniem na wody płytkie zgodnie z poni Ŝszymi wymaganiami technicznymi: 
 
Kolorystyka zgodna z zaleceniami IALA (E-108): 
Pławy stoŜkowe - kolor zielony RAL 6018 (delta E po 5 latach nie moŜe być większa niŜ 4). 
Pławy walcowe - kolor czerwony RAL 3020 (delta E po 5 latach nie moŜe być większa niŜ 4). 
 
 
Długość -                                       2600 - 2900 mm 
Średnica -                                         600  -  660 mm 
Wysokość ponad lustro wody -     1550 - 1700 mm 
Waga pławy wraz z balastem -       190  -  210 kg 
Balast -                                            110  -  130 kg 
 
Korpus pławy musi być wykonany z barwionego polietylenu (LMDPE) z trzech segmentów 
połączonych metodą „mirror welding”. 
Wszystkie części metalowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej bez ostrych krawędzi 
(zaokrąglone). Wewnątrz korpusu pławy musi znajdować się reflektor radarowy wykrywalny z 
odległości min. 1,5 mili morskiej. Wszystkie pławy muszą być wyposaŜone w: 
- uchwyty do podnoszenia i do zamocowania łańcucha kotwicznego, 
- znaki szczytowe (10 stoŜek, 10 walec). 
 
Wykonawca załączy po 20 kpl. samoprzylepnych cyfr (0 – 9) oraz liter (A – Z) w kolorze 
białym  z materiału odblaskowego o wysokości 290 – 300 mm.  
 
Korpus pławy musi wytrzymać nacisk 5 ton bez widocznych odkształceń oraz obciąŜenie 7 
ton przez 5 minut bez zerwania uchwytów i korpusu. 
 
Wraz z ofertą Wykonawca musi dostarczyć : opis techniczny pław, dokumentację pław, 
atesty wytrzymałościowe na uchwyty oraz test na UV – minimum 500 h ekspozycji bez 
zmiany koloru. Ww dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim 
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Wykonawca zapewnia minimum 10 lat bezobsługowej eksploatacji oraz udzieli gwarancji na 
okres 24 miesięcy, natomiast okres rękojmi wyniesie 27 miesięcy.  
 
Wraz z pławami Wykonawca dostarczy zestaw naprawczy (repairing kit) do usuwania 
ewentualnych uszkodzeń korpusu pław. 
 
Wraz z pławami Wykonawca dostarczy zestaw naprawczy (repairing kit) do usuwania 
ewentualnych uszkodzeń korpusu pław. 
 
Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo Ŝliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  21/09/2010 
 
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 jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. 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) Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je Ŝeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie , stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ  

     Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, 
iŜ w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum 1 dostaw ę podobną do   przedmiotu zamówienia o 
wartości nie mniejszej niŜ 200 tys. zł. 
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W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeŜeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.       

 
Kryteria oceny ofert : najniŜsza cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 21/07/2010 do 
godz. 10:30. 
Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 21/07/2010 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 200106-2010 z dnia 08.07.2010r. 


