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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/54/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona 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) 66510000-8 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA, RZECZY OSOBISTYCH, 
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA, POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK PŁYWAJ ĄCYCH WRAZ Z DODATKOWYM 
WYPOSAŻENIEM W OKRESIE OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R. 
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia –  OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011R. 
 
 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 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 
            W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z  
             Wykonawców składających ofertę wspólną. 
 

      3)   Kserokopi ę aktualnego odpisu z wła ściwego rejestru  albo aktualnego 
            zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne 
            przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności) 



            wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

     4)   Kserokopi ę zezwolenia  na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

           zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności 

           ubezpieczeniowej (Dz.U z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie 

           objętym zamówieniem. 

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

    4)   Pełnomocnictwo , o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ; 
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo tych, którzy złożą wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 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 niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Formularz oferty – Załącznik 
nr 1 ; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia  w zakresie objętym zamówieniem. 
 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 30/11/2010r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa 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 30/11/2010,  o godz. 11:00. 

Data wysłania 19.11.2010r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


