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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-3/50/13 
 
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 – usługa 
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 

Określenie przedmiotu zamówienia :  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. - 01.01. 2016r.) 
 

CPV 64212000-5; 64211000-8; 72411000-4; 32250000-0; 32552410-4 

 
Przedmiotem zamówienia jest  
 
CZĘŚĆ I – telefonia stacjonarna 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii 
stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie w siedzibie głównej oraz w 
placówkach terenowych przez okres 24 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 
połączeń telefonicznych, utrzymanie linii cyfrowych ISDN w ilości 7 szt.,  analogowych w 
ilości 61 szt. oraz analogowych z dostępem do Internetu w ilości 12 szt. 
CZĘŚĆ II – telefonia komórkowa 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla 
aktywnych 206 kart SIM przez okres 24 miesięcy oraz  dostawa fabrycznie nowego sprzętu: 
aparatów telefonicznych w ilości 147 sztuk oraz modemów do bezprzewodowego Internetu w 
ilości 6 sztuk. Przedmiot zamówienia obejmuje takie usługi jak: usługi głosowe, pakietowa 
transmisja danych: bezprzewodowy Internet oraz  przesył danych telemetrycznych w 
technologiach GPRS i SMS. 
Szerszy opis przedmiotu zamówienia znajduje si ę w SIWZ 
 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 
dwie części zamówienia: 

Część I – telefonia stacjonarna   ( Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 A do SIWZ) 

Część II –  telefonia komórkowa  ( Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 B do SIWZ) 

bądź na cało ść zamówienia 

 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających 
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Termin wykonania zamówienia  – od 02 stycznia 2014 r. do 01 stycznia 2016 r 
 
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 
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/wykonywanych głównych usług - Zał ącznik nr 6 do SIWZ 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 są 
wykonywane/zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy są 
wykonywane/zostały wykonane nale życie. ( Dowody dla usług nadal 
wykonywanych np. po świadczenia powinny by ć wydane nie wcze śniej ni ż na 3 
miesi ące przed upływem terminu składania ofert)  
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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/wykonuje minimum: 

dla części I  telefonia stacjonarna:  

 2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia polegaj ące na 
świadczeniu usług telefonii stacjonarnej (t.j. poł ączenia telefoniczne, ł ącza 
telefoniczne ISDN, ł ącza telefoniczne analogowe, ł ącza telefoniczne analogowe 
z dost ępem do Internetu)  o warto ści nie mniejszej  ni ż 250 000,00 zł każda,  

dla części II  telefonia komórkowa: 

2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia polegaj ące na świadczeniu 
usług telefonii komórkowej (t.j. usługi głosowe, tr ansmisja danych, 
bezprzewodowy Internet, dostawa telefonów komórkowy ch wraz z akcesoriami, 
oraz urz ądzeń do przesyłania danych- modemów)  o warto ści nie mniejszej  ni ż 
150 000,00 zł każda,  

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden  wyżej wymieniony wykaz 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 
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. 

h) Kserokopi ę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia z opłaconą składką, 
potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: 

-  minimum 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Wykonawców 
składających ofertę na część I zamówienia, 

- minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) dla Wykonawców składających ofertę 
na część II zamówienia,  

 W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczenia całego okresu trwania zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w 
określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej 
umowy ubezpieczeniowej. 

Uwaga:  

W przypadku składania oferty na wi ęcej ni ż jedna cz ęść zamówienia  suma 
ubezpieczenia na polisie musi stanowi ć sum ę warto ści gwarancyjnych 
wymaganych dla poszczególnych cz ęści zamówienia. 

 i) Kserokopi ę aktualnego za świadczenia o wpisie do rejestru przedsi ębiorstw 
telekomunikacyjnych wydanego przez  Prezesa Urz ędu Komunikacji 
Elektronicznej  
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Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1A, 
Załącznik nr 1B  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), 

1. 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. 

2. 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  18/11/2013r. 
do godz. 10:00. 
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 18/11/2013 r.,  o godz. 10:30.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia: 05.11.2013        Ogłoszenie nr  449062 -2013 
 

Szczecin, dnia: 05/11/2013r. 


