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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR P-II-370/ZZP-3/1/09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów  : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia  : PRZETARG NIEOGRANICZONY – roboty budowlane 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia  (Wspólny słownik zamówień CPV: 45243100-3) 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  
WYKONANIE OPASKI BRZEGOWEJ ZABEZPIECZAJ ĄCEJ KLIF W REWALU  
KM 369.740-369.910 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opaski brzegowej zabezpieczającej klif w Rewalu 
km: 369.740 ÷ 369.910 
 
Symbol kategorii CPV - 45243100-3. 
 
1. Projektowana opaska brzegowa ma za zadanie ochronę stopy klifu przed erozją morską, 

deszczową i wiatrową. 

 

2. Zakres robót przewidziany do wykonania przez niniejszą SIWZ obejmuje: 
 

2.1. Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym opaski zabezpieczającej klif     w 
Rewalu na odcinku od km 369.740 do 369.870 – nr projektu F-87: (Załącznik nr 6 do 
SIWZ) 

 

2.1.1. wykonanie palisady z pali drewnianych podtrzymujących opaskę  
z  głowicą z płyt YOMB, 

2.1.2. wyprofilowanie skarpy przy pomocy pospółki, 
2.1.3. ułoŜenie geowłókniny 
2.1.4. ułoŜenie warstwy Ŝwiru, 
2.1.5. ułoŜenie dwóch warstw kamienia łamanego, 
2.1.6. wykonanie zabudowy biologiczną skarpy powyŜej opaski.  

 

PowyŜsze roboty naleŜy wykonać zgodnie z Projektem budowlano 
Wykonawczym i przedmiarem robót stanowiącym  Załącznik nr 6 do SIWZ 
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2.2. Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym opaski zabezpieczającej klif w 
Rewalu na odcinku od km 371.028 do 369.870 – w części obejmującej jedynie 
odcinek na wysokości istniejącej opaski Ŝelbetowej tj. km: 369.870 do 391.910 – nr 
projektu F-84 (Załącznik nr 7 do SIWZ) 

 

2.2.1. wykonanie narzutu kamiennego ułoŜonego na geowłókninie 
zabezpieczającego ściankę i dolną krawędź oczepu przed niszczeniem. 
Nachylenie skarpy projektowanego narzutu z kamieni łamanych wynosi 1:2, 
rzędna jej korony +3,0 m. Przed wykonaniem narzutu z kamieni łamanych 
naleŜy przemieścić zalegające przed opaska głazy w zagłębienia występujące 
w klifie po wschodniej stronie istniejącego umocnienia brzegowego. 
Zalegające przed opaską gwiazdobloki naleŜy przemieścić poza obręb robót. 

 

PowyŜsze roboty  naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlano –wykonawczym i 
przedmiarem robót stanowiącym  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia –   do 31 maja 2009r. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu  
KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć 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 kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności według 
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ.  

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, jeŜeli wykaŜe minimum jedną  osobę  posiadającą  uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami hydrotechnicznymi będącą członkiem Izby 
InŜynierów Budownictwa. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 
osób i podmiotów. 
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4) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ust.1 pkt 3), posiadają 
wymagane uprawnienia tj kserokopia uprawnień i kserokopia aktualnego 
zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 

5) Wykaz wykonanych, robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, 
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie,  

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, 
iŜ w ciągu ostatnich pięciu lat a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, wykonał minimum trzy prace  podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia. 

Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, nale Ŝy rozumie ć roboty 
związane z budow ą umocnie ń brzegowych metod ą narzutu kamiennego, 
wykonywanych w strefie bezpo średniego oddziaływania morza (na pla Ŝy) o 
warto ści nie mniejszej ni Ŝ 1 000 000 zł. kaŜda. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeŜeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

6) Wykaz Podwykonawców – Zał ącznik nr 5, Zamawiający dopuszcza  udział 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które 
powierzy Podwykonawcom. 

7) Aktualn ą polis ę lub inny dokument ubezpieczenia  potwierdzający, Ŝe   

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ wynagrodzenie 
umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym. 

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do 
przedłoŜenia ww. dokumentu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w ust 1 , lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo 
którzy złoŜyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1 zawierające błędy,  lub 
którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

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

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1  SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3)  kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarami robót będących  
     Załącznikiem nr 6 i Zał ącznikiem nr 7  do SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument. 



 4

4)  dowód wniesienia wadium tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium 
4. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 zostaną 

odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 
 
Wadium : 15.000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) 
 
Kryterium oceny ofert: najniŜsza cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 27/03/2009r. do 
godz. 10:30. 
Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 ,sala 116 
Dnia 27/03/2009 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 

 Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 06/03/2009r Ogłoszenie nr  52958-2009 

  

Szczecin, dnia 06/03/2009r. 

 


