
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/10/09 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-
mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 45213340-8 
 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  :  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowiska dla refulera, składającego się z 
dwóch jednopalowych dalb cumowniczo-odbojowych z rur Ø 914 /14,2mm o dł. 
17,2m pogrąŜonych do rzędnej -15,00m i wypełnionych betonem. 
Dalby wyposaŜone będą w urządzenia odbojowe (wałki gumowe Ø320/135 
L=3*910mm kaŜda dalba), szczeble drabinek wejściowych (klamry przyspawane do 
płaszcza rury), pachoły cumownicze Zl 15 oraz urządzenia nawigacyjne. Na 
urządzenia nawigacyjne składać się będą: latarnia nawigacyjna (LN 160LED) 
zapewniająca zasięg 3 Mm i charakterystykę 2+2=4s z moŜliwością doboru innej 
charakterystyki, zasilanie stałoprądowe 12VDC z 2 szt. akumulatorów A5 12/40 
ładowanych buforowo zasilaczem (LF 108) umieszczone w pojemniku pod latarnią 
nawigacyjną.    Znaki muszą posiadać komplet nadajnika typu MNS-08 i odbiornika 
typu MSO-08 radiowej synchronizacji świecenia znaku. 
Zasilanie znaków odbywać się będzie z istniejącego kabla zasilającego oświetlenie 
drogi technologicznej na lądzie. Dla kabli łączących dalby z lądem naleŜy wykonać 
przepusty rurowe metodą przewiertu sterowanego. 
 
Z uwagi na ograniczenia nałoŜone w decyzjach środowiskowych prace w terenie 
mogą rozpocząć się od 1 sierpnia i trwać maksymalnie do 28 lutego. 
 Wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia robót to 15.11.2009r. Prace 
sprzętem budowlanym mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 
 
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt 
wykonać badania nurkowe i przekazać atesty nurkowe na wykonane prace 
podwodne oraz sprawozdanie z badania dna (trałowanie dna wykona właściwa 
komórka UMS) oraz atest czystości dna na obszarze w odległości 50m od budowli, 
który musi być wykonany przez osobę uprawnioną do wykonywania takich prac. 
 
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami zapewni Inwestor 

 

 

 



 

    
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo Ŝliwo ści zło Ŝenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia –  15 listopada 2009r. 
 
Kryteria oceny ofert :   najni Ŝsza cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

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 właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Wykaz części powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 3, Zamawiający 
dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać 
części zamówienia, które powierzy wykonanie Podwykonawcom. 

4) 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. Za prace podobne Zamawiający uzna  

              wykonanie robót hydrotechnicznych (głównie  budowę dalb, nabrzeŜy) o 

           wartości  kosztorysowej nie mniejszej   niŜ 200 tys. zł.  netto kaŜda. 
5)  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 5 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. 

6) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ust.1 pkt 5), posiadają 
wymagane uprawnienia tj kserokopia uprawnień i kserokopia aktualnego 
zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. 
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. 

 

   7) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe   

       Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

       prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ 200 000.00 zł.  

       Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania  

      realizacji zamówienia.  

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagania 
określone przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez 
Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – 
Załącznik Nr 1; 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3) kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót będącym 
Załącznikiem Nr 6  i   dokumentacją techniczną    będącą Załącznikiem nr 7 do 
SIWZ ; 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 



4) inne: po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłoŜenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną 
odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 14/07/2009r. do godz. 11:30. 

Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116  dnia 14/07/2009,  o godz. 12:00. 

 

Data wysłania 23.06.2009r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


