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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371982-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Echosondy
2019/S 151-371982
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rajecka
Tel.: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ums.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa systemu echosondy wielowiązkowej
Numer referencyjny: PO-II.370.22.19

II.1.2)

Główny kod CPV
38114000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu echosondy wielowiązkowej na
jednostkę hydrograficzną WEGA.
2. Szczegółowe warunki techniczne dostawy i montażu echosondy wielowiązkowej MBES na jednostce
pływającej WEGA.
a) Dostarczona echosonda wielowiązkowa (MBES) musi być fabrycznie nowa oraz pochodzić z oficjalnego
kanału dystrybucji na obszar Unii Europejskiej i dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
b) Wykonawca zapewni obsługę serwisową echosondy wielowiązkowej po zakończeniu okresu gwarancyjnego
przez okres min. 5 lat od daty zakończenia gwarancji Wykonawcy. Pogwarancyjna obsługa serwisowa będzie
przedmiotem odrębnej umowy.
Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji II.2.4 ogłoszenia, oraz na stronie
Zamawiającego w SIWZ - Rozdział III.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2

II.2.4)

Opis zamówienia:
c) Wykonawca zamontuje, uruchomi, wykona kalibrację, testowanie oraz wszelkie inne czynności przewidziane
przez producenta w dokumentacji technicznej dla danej echosondy, które potwierdzą prawidłowe współdziałanie
echosondy wielowiązkowej z systemem pozycyjnym oraz pozwolą na wykonywanie morskich pomiarów
hydrograficznych.
d) Wykonawca zainstaluje niezbędne urządzenia echosondy wielowiązkowej w szafie „rack” istniejącej w
kabinie nadbudówki jednostki pływającej WEGA.
Zamawiający zapewnia zasilanie 230V chronione UPSem Online.
e) Wykonawca zamontuje obydwa przetworniki nadawczo-odbiorcze echosondy w istniejące gniazda
montażowe dotychczasowych głowic systemu echosondy bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych w kadłubie
jednostki.
Kąty oraz sposób montażu muszą być zgodne ze specyfikacją producenta.
f) Wykonawca zdemontuje stary system hydrograficzny wraz z okablowaniem i przekaże go Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie, aby stare kable zasilające głowice nie zostały ucięte lub uszkodzone w trakcje
demontażu.
g) Wykonawca pokryje koszty dokowania jednostki do celu instalacji głowic.
Zamawiający zastrzega sobie, aby dokowanie odbyło się w rejonie Szczecin-Świnoujście.
h) Dostarczona echosonda wielowiązkowa musi być zsynchronizowana czasowo z systemem nawigacyjnym
oraz komputerową stacją roboczą do zbierania danych.
i) Odbiór dostawy i montażu echosondy wielowiązowej wraz z systemem nawigacyjnym zakończony zostanie
wykonaniem sondażu testowego i jego akceptacją przez Zamawiającego po analizie danych w warunkach
kameralnych.
j) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego operatorów echosondy w
zakresie obsługi zapewniającej wykonywanie hydrograficznych prac pomiarowych oraz kalibracji systemu.
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k) Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną instalowanego sprzętu oraz operat obmiaru geodezyjnego
głowic, czujnika ruchu, anten GPS itp.
l) Zamawiający wymaga n/w minimalnych parametrów technicznych i funkcji instalowanego systemu echosondy
wielowiązkowej. Parametry powinny zostać udokumentowane przez Wykonawcę przedłożeniem oficjalnej
specyfikacji techn. producenta.
3. Szczegółowe warunki techniczne dostawy i montażu systemu nawigacyjnego na jednostce pływającej WEGA
a) Dostarczony system nawigacyjny musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji
na obszar Unii Europejskiej i dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej.
b) Wykonawca zapewni obsługę serwisową systemu nawigacyjnego po zakończeniu okresu gwarancyjnego
przez okres min. 5 lat od daty zakończenia gwarancji Wykonawcy.
c) Dostarczony system nawigacyjny musi być w pełni kompatybilny z nowym systemem echosondy
wielowiązkowej MBES.
d) Dostarczony system nawigacyjny musi zostać zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego czujnikiem
ruchu MRU-5. Czujnik jest zainstalowany na jednostce pływającej WEGA zgodnie z wymogami producenta.
e) Wykonawca zainstaluje urządzenia systemu nawigacyjnego w szafie „rack” istniejącej w kabinie nadbudówki
jednostki pływającej WEGA.
Zamawiający zapewnia zasilanie 230V chronione UPSem Online.
f) System anten GPS Wykonawca zainstaluje na jednostce w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
g) Wykonawca zamontuje, uruchomi, wykona kalibrację, testowanie oraz wszelkie inne czynności przewidziane
przez producenta w dokumentacji technicznej systemu nawigacyjnego.
h) Zamawiający wymaga, aby system nawigacyjny umożliwiał odbiór trzech systemów referencyjnych:
— VRSnet RTK (wyprowadzone optoizolowane przyłącze RS232 do komputera laptop Zamawiającego)
— radiomodem UHF kompatybilny z systemem nadawania poprawek RTK z Latarni Morskiej w Świnoujściu,
pasmo 450Mhz
— system DGPS z odbiornika poprawek 283-325 kHz Wybór systemu musi być dostępny dla operatora
echosondy MBES.
Na j.p. Wega zainstalowana jest antena UHF do radiomodemu RTK.
i) Odb. systemu nawig. przez Zamawiającego wykonany zostanie zgodnie z Pkt.1 / i) niniejszej specyfikacji.
j) Wykonawca dostarczy dokumentację techn. instalowanego sprzętu..
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego warunku;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego warunku;
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
W art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).
Wzór oświadczeń, o których mowa w literach c) – e) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
Wykaz dostaw -Załącznik nr 5 do SIWZ potwierdzający że: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co
najmniej 3 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia tj. zrealizował 3 zamówienia polegające na wykonaniu
dostawy wraz z montażem echosondy wielowiązkowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin
podpisania umowy;
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2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego i przed upływem 10 dniowego
terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp;
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do
SIWZ;
4) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
ustawy o dostępie do informacji publicznej - zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Formę i sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy reguluje § 9 Wzoru umowy
stanowiącego – Załącznik nr 6 do SIWZ
3. Zmiana umowy
1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Morski w Szczecinie, plac Stefana batorego 4, 70-207 Szczecin sala 116

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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3. Zmiana umowy
1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie terminu jej wykonania, co może
nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po
stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, zwłaszcza warunków
atmosferycznych uniemożliwiających odbiór, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy. Zmiana terminu wykonania
umowy może nastąpić w wymiarze nie wyższym niż rzeczywisty czas trwania przeszkód.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT)
dla przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany.
4) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5) Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
6) Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
20 000,00 zł słownie (dwadzieścia tysięcy złotych)
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
3) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Urzędu
Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000.
Jako tytuł przelewu należy wskazać Wadium w postępowaniu: Dostawa echosondy wielowiązkowej
4) W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego w formie, w jakiej zostało
ustanowione przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu elektronicznego opatrzony podpisem elektronicznym
kwalifikowanym przez wystawiającego.
5) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa –
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4”.
6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec nich braku podstaw
wykluczenia przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust 1 pkt 1;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa:
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1) w ust. 1 pkt 1a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) w ust. 1 pkt 1b niniejszego Rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likw.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2019
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