
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 P-II-370/ZZP-3/11 /09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów  : ElŜbieta Oblacińska, tel. 091 4503 523, fax 091 
4403 441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia  : PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa 

 WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CZERWONEGO 
RATUSZA 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia   
  1.Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych : 
   106,114,115,122,123,208,209,210,211,322,323, 402, 504, które   są zlokalizowane   
    w  budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie  pl. Batorego 4 

2. Zakres prac został określony w przedmiarze robót i obejmuje roboty budowlane: 
-  malarskie  powierzchni sufitów i ścian  -  m. kw. 1300 
-  malarskie grzejników   - m. kw.   60 .  
-  podłogowe - cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych – m. kw. 240 
-  okładzinowe podłogowe ceramiczne  -  m. kw. 37 
 Zakres robót budowlanych obejmuje opróŜnianie pomieszczeń biurowych z 
wyposaŜenia   

 meblowego oraz po zakończeniu  robót ponowne wniesienie mebli które naleŜy 
wyceniać wg. kalkulacji indywidualnej. 

Przedmiar  robót stanowi załącznik nr 2  opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający w umowie zastrzega sobie  moŜliwość ewentualnej  rezygnacji z części 
ilości robót lub zmiany zakresu  prac budowlanych.  

3. Sposób wykonania robót został określony w  Specyfikacji Technicznej  Wykonania 
i Odbioru  Robót  Budowlanych. – załącznik nr 1  opisu przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie placu budowy. 

5. Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
naleŜytej czystości ciągów komunikacyjnych  oraz  pomieszczeń sanitarnych 
wykorzystywanych   jako miejsca poboru wody . 

6. Podczas  prowadzenia robót  po godzinach urzędowania tj. 15 30  oraz w dni wolne  
ustawowo od pracy - za wszelkie zniszczenia mienia inwestora odpowiada  
finansowo  Wykonawca. 

7. Prace cykliniarskie podłóg parkietowych naleŜy prowadzić w czasie po  
godzinie 1530 

 
Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 



 
Oferty wariantowe  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Termin wykonania zamówienia –  15/11/2009 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 

1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i 
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) Oświadczenie  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 
wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
Podwykonawcom (jeŜeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

4) Wykaz wykonanych usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością  pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego 
załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi 
te zostały wykonane naleŜycie ( referencje). 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli 
wykaŜe, iŜ w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 3 prace ogólnobudowlane o 
wartości nie mniejszej niŜ 80 000 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. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1 ; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument, 

      2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót załączonego   

          do Specyfikacji 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument, 

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej, 

      4)  dowód wniesienia wadium, tj.: 



 a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód, zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentów 
poświadczających wniesienie wadium. 

 
Kryteria oceny ofert : najniŜsza cena. 
 
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 26/06/2009 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 26/06/20089 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 190138-2009 z dnia 15.06.2009r. 


