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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-3/12/12 
 
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 
 

Okresowa atestacja tratw z jednostek pływaj ących BONn i BONe w okresie od 
V.2012 –31. XII.2014r  

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

Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd, badanie i naprawa pneumatycznych tratw 

ratunkowych, zwany dalej atestacji, połączony z wymianą uszkodzonych i nieaktualnych 
elementów wyposażenia tratw, zgodnie z wymogami Solas B Pack, zakończony 
wydaniem nowych świadectw re-inspekcyjnych producenta, zwanych dalej odpowiednio 
świadectwem ponownego przeglądu oraz certyfikatem wyposażenia, będących  na 
wyposażeniu jednostek pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
oraz Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu. 

2. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: 
Atestacja tratw będzie dokonywana partiami do 31.12.2014 r., w zależności od terminów  
ważności świadectw i zaświadczeń, lecz nie później niż przed datą ich upływu i będzie  
wykonywana zgodnie z wykazem terminów, wskazanych w Harmonogramie Realizacji 
Zamówienia. 

3. Sposób realizacji zakresu zamówienia: 
Badanie i przegląd tratw, opłaty za wydanie świadectw re-inspekcyjnych, prace  
i czynności konserwacyjne, wykonywane przy tratwach, wymiana zwalniaków i elementów 
wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność, będą odbywały się według cen 
podanych w ofercie cenowej. 

     Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek pływających, 
na czas atestacji użyczy Zamawiającemu tratwy zastępcze. Tratwy zastępcze powinny 
posiadać aktualny atest, a ich wyposażenie i typ powinien odpowiadać wyposażeniu i 
typowi tratw pobranych z jednostki. W celu wykonania przedmiotowej umowy, okres na 
jaki zostaną użyczone Zamawiającemu tratwy zastępcze, będzie zależny od okresu 
atestacji tratw pobranych z jednostki i przed przystąpieniem do wykonania usługi 
uzgadniany każdorazowo telefonicznie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

4. Miejsce odbioru tratw ratunkowych i zwalniaków hydrostatycznych: 
a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 
tel. 91 44 03 334 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek  
pływających stacjonujących w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie), 

      b) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5,  
tel. 91 44 03 540 (po atestacji tratw, będących na wyposażeniu jednostek  
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      pływających stacjonujących w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu). 
5. Transport:  

Odbieranie traw do atestacji z jednostek pływających oraz dostarczenie ich na jednostki  
pływające po atestacji, będzie odbywało się transportem Wykonawcy i na jego koszt.  

6.  Wykonawca będzie zawiadamiać przedstawicieli Zamawiającego o terminie i miejscu  
otwarcia każdej tratwy. Będzie to równoznaczne z zaproszeniem do wzięcia udziału          
w przeglądzie wstępnym. 

7.  Wykonawca każdorazowo, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi  
protokół z komisyjnego otwarcia tratwy, zawierający wykaz wyposażenia podlegającego  
wymianie, wykaz prac niezbędnych do wykonania oraz wstępną kalkulację kosztów 
atestacji. 

8.  Elementy wyposażenia tratw, które utraciły swoją ważność i podlegające wymianie, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu za pisemnym potwierdzeniem ich przyjęcia. 

9. Do każdej atestowanej tratwy Wykonawca dołączy ważne świadectwo ponownego 
przeglądu oraz certyfikat wyposażenia. 

 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  V.2012 – 31.12.2014r. 
 
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, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 
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5)  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. 

6) Kserokopie uznania Administracji Morskiej na atestację środków ratunkowych, 
obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy. W przypadku, gdy termin 
uznania wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca powinien załączyć do oferty 
oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłużyć uznanie do końca trwania 
realizacji umowy. 

7) Kserokopie Certyfikatów Producentów tratw ratunkowych firmy „STOMIL Grudziądz”, 
„DSB” oraz „RFD”, obowiązujących przez cały okres trwania realizacji umowy. W 
przypadku, gdy termin certyfikatów wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 
powinien załączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłużyć 
certyfikaty do końca trwania realizacji umowy. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ   

           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, 

4.  W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  ofert, z 
tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

 
4. Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 
 
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 05/04/2012 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 05/04/2012 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 92942-2012 z dnia 26.03.2012r. 


