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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/37/13 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 

Określenie przedmiotu zamówienia :  

Dostawa odzie ży, obuwia i akcesoriów BHP w 2013 roku 

 (Wspólny słownik zamówień CPV:18100000-0; 18830000-6) 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w trzech częściach: 
 
odzie ży roboczej – cz ęść I, 
obuwia roboczego – cz ęść II,  
rękawic roboczych i akcesoriów BHP – cz ęść III, 
 
zgodnych z wymaganiami podanymi poniżej w trzech wykazach  tabelarycznych, we 
wskazanych  rozmiarach i ilościach. 
 
Część I odzie ż robocza       zał ącznik 1A 
 

Lp.  Nazwa i opis przedmiotu 
 

ilość 

1. 

Płaszcz przeciwdeszczowy  z kapturem wykonany  z  Plavitex'u; kaptur 
ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach . 
Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie 
kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami.  
Kolor :żółty lub pomarańczowy. 
Rozmiar: S- 4 szt. M -10 szt. L-9 szt. XL-9 szt.  XXL -5 szt.  

37 szt. 

2. 
Czapka letnia z daszkiem typu baseball,  regulowana na rzep  lub zapięcie z 
klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki. 
 

170 szt 

3. 

Sweter wełniany pod szyję – 60% wełny, wzmocnione miejsca na ramionach i 
łokciach  materiałem typu ryps ( gruba tkanina bawełniana lub podobna). Kolor 
czarny  
Rozmiar : S- 5 szt ,M-5 szt., L-20szt. XL-35 szt. XXL -13 ,XXXL -3 szt. 

81 szt 
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4. 

Ubranie ocieplane typ szwedzki dwuczęściowe do prania w  wodzie , z tkaniny 
poliestrowo-bawełnianej 260 g/m2; oznakowane*, kolor niebieski.  
Bluza ze stójką i gumowymi ściągaczami pasa zapinana na zamek 
błyskawiczny kryty plisą - kaptur dopinany na guziki 
- kieszenie górne naszywane, zapinane na "rzepy", dolne – wpuszczane. 
Spodnie ogrodniczki, ocieplane z karczkiem przednim (bawet) oraz 
podwyższonym karczkiem tylnym- regulowane szelki zapinane z przodu na 
klamry, z tylnym karczkiem połączonym taśma gumową niekrępującą ruchów 
- w spodniach podwójna kieszeń na bawecie, większa część zapinana na 
zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona przeszyciem. Dwie wzmacniane 
naszywane kieszenie dolne, podwójna kieszeń na prawej nogawce 
- zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem 
 

48 kpl 

5. 

Ubranie robocze typ szwedzki oznakowane* kolor niebieski,  o gramaturze 
280-290 g/m 2 100% bawełna, zgodnie z normą PN-EN 340, CE kat.I 
Bluza do bioder ze ściągaczami po obu bokach, zapinana na guziki przykryte 
plisą, dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy, rękawy zapinane na 
guzik, na plecach dwie zakładki, kołnierz wykładany. 
Spodnie ogrodniczki, z podniesionym karczkiem, szelki z możliwością regulacji 
długości, po bokach zapięcia na dwa guziki, w pasie ściągacz przez całą 
szerokość tyłu, jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek, dwie mniejsze 
kieszenie bez zapięcia naszyte na większą kieszeń, na nogawkach dwie 
kieszenie wpuszczane oraz jedna na metrówkę, rozporek zapinany na guziki 
kryty plisą, tył spodni z podniesioną talią i szelkami, lekko ściągnięty w talii 
gumą 
 

211       
kpl 

6. 

Ubranie robocze typ szwedzki damskie oznakowane kolor niebieski  z tkaniny 
o składzie : 65% poliester, 35% bawełna gramatura 260 g/m2. 
Bluza zapinana na zatrzaski, dwie kieszenie piersiowe, po bokach guma 
dopasowująca, regulacja obwodu rękawów. 
Spodnie ogrodniczki, na karczku kieszeń zapinana na zamek. Dwie kieszenie 
boczne, jedna kieszeń tylna, Wszyte szelki regulowane klamerkami. 
 

14 kpl 

7. 

Kombinezon wodoodporny ocieplany dla załóg jednostek pływających 
wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. gramatura 
materiału: 350 gram/m², grubość materiału: 0,50 mm, szwy zgrzewane 
obustronnie prądem wysokiej częstotliwości. Produkt spełnia europejskie 
normy: PN-EN 340 i PN-EN 343. 
Ocieplany materiałem ciepłochronnym pikówką gramatura 120 gm2 . 
 

29 szt. 

8. 

Kalesony  bawełniane (100% bawełny) z dzianiny o gramaturze 220 g/m², 
wysokiej jakości. Kolor szary . 
Rozmiary: L-15 szt.,  XL-15 szt.,  XXL -15 szt.,  XXL-10 szt.  
 

70 szt. 

9. 

Kurtka ocieplana typu Arizona, czarna  -skład: materiał wierzchni - 100% 
poliamid powlekany poliuretanem - wodoodporność 2500 mm, podszewka 
góra - polar, dół –poliester; zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą 
zapinaną na rzepy. Szwy wodoszczelne, pod rękawami suwak wentylacyjny 
wyposażona w 6 kieszeni w tym kieszeń na portfel i telefon, kaptur mocowany 
na rzepy; szerokość mankietu rękawa regulowana patką na rzep, dół kurtki 
regulowany elastycznym sznurkiem ze stoperami CE kat. I  
Rozmiary:  S -2 szt, M -7 szt., L -25 szt.,  XL -26szt.,  XXL-5 szt.  
 

65 szt. 

10.

Czapka ocieplana uszanka typu: NORDIC kolor  granatowy,    z daszkiem, 
wykonana  z poliamidu, ocieplana, wewnątrz watowana. Podszewka akrylowa 
w miejscach chroniących uszy oraz w tylniej części, z regulacją obwodu głowy 
 

100 
szt. 
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11.

Skarpety frotte – czarne, wykończone nieuciskającym ściągaczem . 
Skład surowcowy: bawełna - 68%  poliamid - 32%  
Rozmiary: 38 -39 -30 par, 40-41 -85 par ,42-43  -105  par , 44-45 - 50 par 
46-47 - 10 par 
 

280 
par 

12.

T-shirt granatowy, oznakowany*  100 % bawełny  min.175-180 g/ m ² wysoki 
ściągacz przy szyi, rękawy i dół wykończone obszyciem.  
Rozmiary: S- 4 szt.,  M-5 szt.,  L – 42 szt,  XL -44 szt.,  XXL -25 szt. 
  XXXL -13 szt.  
 

129 szt 

13.

Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m² ( produkt polski ) 
kolor niebieski  
Rozmiary: S -14 szt ,M -30 szt ,L -55 szt , XL 55 szt, XXL -15 szt, XXXL 13 szt 
 

183 
szt. 

 
* Dotyczy punktu  4, 5, 6, 12 oznaczone napisem „ Urząd Morski w Szczecinie „ 
  Na plecach białe litery na powierzchni A-4 
 
 
Część II obuwie robocze       zał ącznik 1B 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu 
 

ilość 

1. 

Sandały robocze damskie - podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik 
wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, 
międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, 
odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,  absorbcja 
energii w części piętowej,  wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych ,  
górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką 
lateksową,  podszewka przyszwy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina 
Super Royal,   bez metalowego podnoska,. 
Rozmiary: 36-2 pary, 37-2 pary, 38-3 pary, 39 -2 pary 
 

9 par 

2. 

Trzewiki robocze -cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką z 
"oddychającego" materiału Cordura .stanowiącego membranę termoaktywną 
zapewniającą wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu 
potu na zewnątrz.   Górna część cholewki zakończona kołnierzem 
ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, Podszewka przyszwy z tkaniny 
Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal o dużej 
przepuszczalności pary wodnej. Półmiechowy język ze skór naturalnych, 
Podeszwa z dwuwarstwoweg poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na 
styku z podłożem)  lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i 
pękanie. Warstwa wewnętrzna  spieniony poliuretan; bieżnik 
samoczyszczący . Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne 
rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 
180°C, nieprzemakalne od podło ża; pochłania energię w części piętowej,   
specjalnie wyprofilowany obcas chroni nogę przed skręceniem; Bez 
podnoska, antyelektrostatyczne   Wyjmowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności    
Rozmiary : 40 -5 par , 41-5 par , 42 -20 par, 43- 20 par, 44 - 10 par,  45 -5 par 
46-2 pary 
 

71 
pary 

3. 

Buty gumowe (lub z PCV) męskie .  
Rozmiary : 40- 3 pary  41 -5 par , 42 -17 par ,43 -19 par , 44 -10 par  45 -5 
par  46-2 pary   
 

61 par 
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4. 

Kozaki męskie - cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim 
kołnierzem, ocieplone, z wygodnym zapięciem na dwa suwaki (od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej).Podeszwa PU (poliuretan), spody olejoodporne, 
antypoślizgowe, odpowiadające normie PN-EN 347-1 
Rozmiary: 38 – 2 pary, 39-2 pary, 40- 5par, 41- 5 par,  42 -30 par, 43- 15 par, 
44 -3 pary,  45 -5 par    
 

67 par 

5. 

Trzewiki robocze z metalową  lub polimerową osłoną na palce i z metalową 
lub z włókna kompozytowego  „międzypodeszwą „ Wierzch skóra naturalna, 
miękki kołnierz ; spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe ,odporne na 
ścieranie, oleje i smary oraz inne rozpuszczalniki  organiczne, podeszwa 
PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan ) z głębokim protektorem i absorberem 
energii w części pietowej. Odpowiada normie EN 345 CE kat.II 
Rozmiary : 40- 5 par, 41- 5 par,  42-20 par ,43-15,  par 44-10 par,   45-3  pary 
 

58 par 

6. 

Półbuty robocze damskie podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik 
wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, 
międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, 
odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, ,  absorbcja 
energii w części piętowej,   wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych 
,górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką 
lateksową, podszewka przyszwy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina 
Super Royal,  antyelektrostatyczne,   wyściółka higroskopijn profilowana,  
bez metalowego podnoska 
Rozm.: 37- 3 pary, 38 -5 par, 39 -5 par,  40 -5 par   

18 par 

7. 

Buty gumowo-filcowe spełniające wymogi normy PN-EN 347 
Wykonane z naturalnej gumy , podszewka z włókniny . 
Rozmiary: 41 – 10 par, 42- 28 par, 43 -26 par , 44-12 par  
 

76 par  

 
 
Część III rękawice robocze i akcesoria     zał ącznik 1C 
 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu 
 

ilość 

1. 

Rękawice ocieplane  z pomarańczowej dzianiny acrylowej średniej  grubości 
Powlekane lateksową gumą o szorstkowanej strukturze. Doskonale 
dopasowane,  gwarantują wysoki komfort noszenia, a pokrycie od wewnętrzn 
strony dłoni przeciwślizgową warstwą lateksu zapewnia pewny chwyt 
przedmiotów.  Zapewniają wysoka ochronę przed zimnem Odpowiadają : 
Norma EN 388, Norma EN 511 
Rozmiar :   8 -200 par 

200 
par 

2. 

Rękawice robocze ocieplane typ: GOBI WINTER PLUS rękawice ocieplane, 
skórzano- tkaninowe. Wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. 
Wyposażone  w usztywniony mankiet oraz podszewkę typu polar. Zarówno 
wzmocnienie śródręcza, jak i wzmocnienie końców palców posiada 
podwójne szwy gwarantujące zwiększoną trwałość .Oznaczenie CE (kat. I). 

350 
par 

3. 
Rękawice robocze  IRBIS BLUE wykonane ze skóry licowej bydlęcej w 
kolorze białym, całodłonicowe, wierzch i mankiet z niebieskiego drelichu, 
wypodszewkowane, podgumowany mankiet. 

800 
par 

4. 
Rękawice spawalnicze z mankietem, wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej 
połączonej z wysokiej jakości skórą licową w część chwytnej; długość  35 cm 
od wewnątrz wypodszewkowane. Zgodne z normą: EN 420 

15 par 
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5. Rękawiczki czarne dziane wykonane z grubej dzianiny 100 % bawełna   
 M - 30 szt. L -40 szt. 70 par 

6. Rękawiczki ogrodowe typu wampirki  Rozmiar : M -150 par L-150 par 300 
par 

7. Rękawice lateksowe jednorazowe lekko pudrowane  pakowane po 100 szt . 
 10 op. 

8. Maski p/pyłowe pakowane po 10szt. Półmaska filtrująca z włókniny 
hipoalergicznej, docisk regulowany na paskach . 40 op. 

9. Hełm ochronny wykonany z ABS, wyposażony w pasek podbródkowy, kolor 
żółty 10 

10. 
Okulary ochronne -soczewki z polikarbonu chronią przed odpryskami i 
promieniowaniem UV ,  oprawki z nylonu ,  zaokrąglony kształt soczewek 
zapewnia doskonałą ochronę oczu   CE kat II  zgodne z normą EN 166:2001 

 
45 

 
 
Towar dostarczony zostanie w trzech osobno spakowanych zamówieniach oznaczonych jako 
: „M 1”,  „M 3”  i „M 4”  wg specyfikacji stanowiącej załącznik do zawartej z wyłonionym 
Wykonawcą umowy.  
Zamówienie 1 - M 1 do magazynu Nr 1 UMS (pl. Batorego 4, 71-207 Szczecin). Zamówienie 
2- M 3 i zamówienie 3- M 4   do Magazynu nr 3 UMS (ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin) 
 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Oferty cz ęściowe  -  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca 
może złożyć ofertę na trzy części zamówienia: 

Część I – odzież robocza (Formularz ofertowy Załącznik nr 1A  do SIWZ) 

Część II – obuwie robocze (Formularz ofertowy Załącznik nr 1B  do SIWZ) 

Część III – rękawice robocze i akcesoria BHP (Formularz ofertowy Załącznik nr 1C  do 
SIWZ) 

Uwaga:  

Wykonawca składaj ący ofert ę na cało ść zamówienia wypełnia wszystkie 
formularze tj. Zał ącznik nr 1A+ Zał ącznik nr 1B + Zał ącznik nr 1C 

 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  – 35 dni  kalendarzowych  od dnia zawarcia umowy 
 
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, 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych 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. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

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

c) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o 
działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy kluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

d) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – Zał ącznik nr 4 
do SIWZ  art. 26 ust. 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

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

e) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

f) Wykaz wykonanych głównych dostaw, - Zał ącznik nr 6 do SIWZ (wypełniaj ą 
tylko Wykonawcy składaj ący ofert ę na część I zamówienia) w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane nale życie.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich 
trzech latach a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  
wykonał minimum 2 dostawy podobne do obj ętych przedmiotem zamówienia 
polegaj ące na dostawie odzie ży BHP , o wartości minimum 40 000,00 zł 
(czterdzieści tysięcy złotych) każda.  

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia będą spełniać go łącznie. 

g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowi ązany jest przedstawi ć 
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pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego Zał ącznik 
nr 7  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę,  
     przy wykonaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu  przy wykonaniu zamówienia. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1  do 
niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 

2) pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej 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 10 i 11 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 10 i 11  ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż 
w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Wadium:  brak 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
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  17/09/2013r. 
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 29 
Dnia 17/09/2013 r.,  o godz. 11:00.  
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Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia: 05.09.2013        Ogłoszenie nr  359172 -2013 
 

Szczecin, dnia: 05/09/2013r. 


