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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) ogłasza postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/25/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona 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 
 
REMONTJEDNOSTKI K/H SYRIUSZ W CELU ODNOWIENIA KLASY PRS 

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

Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Symbol kategorii CPV dla przedmiotu zamówienia:  50241000-6 
2. Przedmiotem zamówienia jest remont jednostki pływającej SYRIUSZ w zakresie 

przygotowania do przeglądu dla odnowienia klasy PRS, zgodnie z niżej 
przedstawionymi uwagami i specyfikacją remontową. 

DANE  JEDNOSTKI  PŁYWAJ ĄCEJ:  
1.  Kuter hydrograficzny (kadłub stalowy), nazwa: SYRIUSZ 
2.  Długość całkowita - 23,16 m 
3.  Szerokość - 6,80 m 
4.  Zanurzenie maksymalne - 1,80 m 
5.  BRT - 112,60 m 
6.  Napęd: silnik główny WOLA 48 H 12 Aa, o mocy 309 KW  
7.  Przekładnia: redukcyjno-nawrotna 4R 25 
8.  Zespoły prądotwórcze (2 szt.) - ZE266E, każdy o mocy 28 KW  
9.  Napięcie - 220/380 V    
10. Klasyfikator - PRS, numer rejestru - 680114 
11. Rok budowy - 1992, miejsce budowy - Stocznia TCZEW 
UWAGI:  
1. Wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania remontu wyceni i 

dostarczy Wykonawca remontu. 

2. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla potwierdzenia 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę  
i przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora PRS 
(nadzór klasyfikacyjny). Zamawiający ponosi koszty nadzoru klasyfikacyjnego PRS. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac spawalniczych ujętych w specyfikacji 
remontowej, zobowiązany jest do przedstawienia uznania PRS oraz kopii świadectw 
egzaminu spawaczy do przeprowadzania prac spawalniczych. Spawacze powinni 
posiadać aktualne, odpowiednie do zakresu prac, uprawnienia PRS. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach określonych w specyfikacji remontowej.  
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5. Wszystkie wartości określone w poszczególnych pozycjach specyfikacji remontowej, 
muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wycena prac musi obejmować wszystkie pozycje wykazane w specyfikacji remontowej, 
łącznie z pracami technologicznymi i towarzyszącymi, które Wykonawca powinien 
przewidzieć.  

7. Pominięcie wyceny pozycji w specyfikacji remontowej, wymaga pisemnego uzasadnienia, 
które Wykonawca dołączy do oferty. 

8. Przy wycenie pozycji oznaczonych pogrubieniem i kursywą, należy przyjąć koszt pełnego 
zakresu robót remontowych, które zostaną wykonane oraz materiałów, jakie zostaną 
wykorzystane do realizacji prac. 

9. W trakcie remontu Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego 
odstąpienia od wykonywanych prac oznaczonych pogrubieniem i kursywą, w zależności  
od pomiarów i zużycia materiałów, co wpłynie na ogólny koszt remontu. 

10. Ustalenie kosztów robocizny i materiałów w punktach oznaczonych pogrubieniem                 
i kursywą, będzie uzgodnione w porozumieniu z Zamawiającym.  

11.  Zdemontowane z jednostki podczas remontu urządzenia, instalacje, wyposażenie, 
materiały itd., Wykonawca remontu przekaże armatorowi.   

12.  Przekazanie statku do remontu odbędzie się na terenie Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c. Całkowity koszt związany z 
przeprowadzeniem jednostki pływającej SYRIUSZ na odległość przekraczającą 100 km 
od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ponosi Wykonawca remontu.  

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.  
Termin wykonania zamówienia –  21 dni kalendarzowych. 
 
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 jeżeli 
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. 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. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 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 3  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4)  Wykaz wykonanych usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane 
należycie (referencje),według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej 
SIWZ. 

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 minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,- 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. 

5) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

6)  W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

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) Kserokopię świadectwa uznania wydane przez klasyfikatora statków np. PRS do 
wykonywania następujących prac: 

a)  Pomiaru stopnia zużycia elementów oraz parametrów regulacyjnych okrętowych 
silników wysokoprężnych i mechanizmów pomocniczych. 

b)  Przeprowadzania remontów i napraw: 
- głównych i pomocniczych silników okrętowych,  
- mechanizmów pomocniczych: pomp wodnych, pomp olejowych, pomp paliwowych. 

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 500 000 zł. 

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

4. Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 

5. 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 15/06/2012 do 
godz. 10:30. 
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Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29 
Dnia 15/06/2012 r.,  o godz. 11:00. 
7. Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 122745 -2012 z dnia 04.06.2012r. 


