Szczecin: Rozbudowa systemu wspierającego proces nadzoru i podejmowania decyzji na potrzeby
skutecznego prowadzenia akcji lodołamania
Numer ogłoszenia: 459488 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Tama Pomorzańska
13A, 70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4411200, faks 091 4411300.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu wspierającego proces
nadzoru i podejmowania decyzji na potrzeby skutecznego prowadzenia akcji lodołamania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Celem pracy jest rozbudowa
funkcjonującego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie systemu wspierającego
proces nadzoru i podejmowania decyzji na potrzeby skutecznego prowadzenia akcji lodołamania. System
zostanie rozszerzony o specjalne urządzenia zawierające terminale nadawczo/odbiorcze, przygotowane
do eksploatacji w wodzie i w lodzie, służące do monitorowania zachowania się kry lodowej połamanej
przez lodołamacze, co pozwoli na analizę i ocenę skuteczności pracy lodołamaczy. System będzie
dostarczać do centrum kierowania akcją lodołamania w RZGW Szczecin unikatowych informacji
dotyczących prędkości i kierunku przemieszczania się kry lodowej przy zmiennych warunkach
hydrologiczno-meteorologicznych w ujściowym odcinku Odry, umożliwiając określanie i realizację
strategii lodołamania. Przedmiotowy system będzie wspierał realizację zadania Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jakim jest prowadzenie czynnej ochrony przeciwlodowej,
będącej elementem ochrony przeciwpowodziowej na wodach śródlądowych rzeki Odry. Czynna ochrona
przeciwlodowa ma zapewnić swobodny spływ lodu oraz likwidację zatorów lodowych mogących
doprowadzić do wystąpienia powodzi zatorowych.Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie
uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. W ramach realizacji rozbudowy systemu wspierającego prowadzenie akcji lodołamania
wymagana jest budowa i dostawa przez Wykonawcę trzech urządzeń, które będą służyły do
monitorowania prędkości i kierunku przemieszczania się kry lodowej oraz rozszerzenie funkcjonalności
istniejącego systemu informatycznego. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń o trwałej, odpornej na
wodę i warunki lodowe obudowie, wyposażonych w moduły GPS i GSM oraz wydajne akumulatory.
Urządzenia te będą zrzucane do wody, gdzie razem z krą lodową będą przemieszczały się w dół rzeki.
Rozbudowany przez Wykonawcę system będzie dostarczać do centrum kierowania akcją lodołamania w
RZGW Szczecin informacji dotyczących prędkości i kierunku przemieszczania się kry lodowej przy
zmiennych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych w ujściowym odcinku Odry, umożliwiając
określanie i realizację strategii lodołamania. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE XV SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.23.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 2500 zł w terminie do dnia
19.11.2013 r. do godziny 08:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może
być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego - NBP O/O Szczecin - 58 1010
1599 0518 5513 9120 0000. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 - w kasie Zamawiającego tj. pok. nr 317, w godz. 08:00 - 13:00. 3. Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych
okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa
na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej SIWZ, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający
zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma
zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie że: a) Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden system służący do zbierania

informacji o pozycjach jednostek pływających o wartości nie niższej niż 50 tys. zł.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia tytułu i przedmiotu, wartości, daty
wykonania oraz odbiorcy pracy lub w przypadku wykonania więcej niż jednej pracy,
wykazu prac. Do wykazu należy dołączyć potwierdzenie, że opracowania te zostały
wykonane należycie (np. referencje). b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną aplikację mapową, pozwalającą na edycję
danych przestrzennych za pośrednictwem przeglądarki internetowej, opartą o technologię
ArcGIS Server/ArcGIS API for Flex lub równoważną o wartości nie niższej niż 50 tys. zł.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia tytułu i przedmiotu, wartości, daty
wykonania oraz odbiorcy pracy lub w przypadku wykonania więcej niż jednej pracy,
wykazu prac. Do wykazu należy dołączyć potwierdzenie, że opracowania te zostały
wykonane należycie (np. referencje).
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
ODPOWIEDNIE PEŁNOMOCNICTWA
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rzgw.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,Zespół ds. zamówień
pok. nr 128..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień pok. nr 128..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych,
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu
12.11.2013 r.

