
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-370/ZZP-3/ZIU-I/01/09 
 

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 wraz z instrukcją dla Wykonawców (IDW) : www.ums.gov.pl 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz z budŜetu państwa. 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 45243200 
 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  :  
„Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnouj ściu” 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na 
przebudowie skarpy zachodniej falochronu wschodniego w Świnoujściu - w części 
nadwodnej   i podwodnej.   
 
Główne roboty obejmują: 

1. Wykonanie podkopu podstawy istniejącej skarpy do rzędnej -15,10 m (±0,10 m) p.p.m.  
2. Podczyszczenie skarpy i dna u podstawy skarpy z zalegających kamieni, elementów 

betonowych i innych nieczystości. 
3. Uzupełnienie ubytków skarpy kamieniem łamanym. 
4. Ubezpieczenia dna i skarpy warstwą ochronną geowłókniny oraz zabezpieczenie 

powierzchni geowłókniny dwoma warstwami materacy gabionowych. 
5. Przebudowa ubezpieczeń części nadwodnej skarpy zachodniej falochronu. 

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących zgodnie Ustaw ą P.z.p. 
(art. 67). 
 
Zamawiaj ący przewiduje mo Ŝliwo ść zmian  umowy zawartej w ramach niniejszego 
post ępowania w stosunku do tre ści oferty . 
Ewentualne zmiany w umowie dokonywane będą w trybie określonym wg Warunków 
Kontraktu, z uwzgl ędnieniem postanowie ń art. 144 Ustawy P.z.p.   
Zmiany wynikać mogą w szczególności z następstw: 

1. Przeprowadzenia aktualnego rozpoznania podwodnego lub orzeczeń organów władzy 
publicznej wydanych w trakcie realizacji umowy, których skutkiem będzie 
konieczność:  
1) zmiany ilości kaŜdej pracy w tym:  

a) konieczność wykonania wszelkich dodatkowych prac lub usług, urządzeń, 
zakupu materiałów, prób, wierceń itp. – zgodnie z poleceniem InŜyniera, 

b) rezygnacja z jakiejkolwiek pracy – zgodnie z poleceniem InŜyniera 
2) zmiana jakości i innych cech charakterystycznych kaŜdej pracy – zgodnie z 

poleceniami InŜyniera, 
3) zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej – nie więcej niŜ o 10 %, 
4) przedłuŜenia Czasu na Ukończenie – nie dłuŜej niŜ do końca 2013 roku, 



5) zmiana dokumentacji projektowej, wynikające z aktualizacji przeglądów i 
inwentaryzacji podwodnych, 

2. Zmian konstrukcyjnych i zmian organizacji robót, będących następstwem 
ewentualnych przeszkód podwodnych, które były nie do przewidzenia dla 
Zamawiajacego i Wykonawcy przed rozpoczęciem robót, 

3. Zmian w prawie, mających wpływ na zakres obowiązków uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Warunki dokonywania zmian określone są w odnośnych Subklauzulach Warunków 
Kontraktu, przy czym zastosowanie będą miały wskaźniki cenotwórcze, zawarte w 
załączniku nr 6 do IDW. 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania  –  28 miesięcy 
 
Wykonawca zobowi ązany jest do wniesienia wadium w wysoko ści 2.500.000,00 PLN . 
Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny brutto podanej w 
ofercie. 
 
Kryteria oceny ofert :   najni Ŝsza cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
 
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz ące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 Ustawy P.z.p.  
1.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

2.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 
 W celu potwierdzenia, iŜ Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania jest on 

zobowiązany przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich): 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy 
P.z.p., wystawioną   nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, w którym Wykonawca ma 



siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy 
P.z.p., wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć oświadczenia o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz 
załącznik nr 2a do niniejszej IDW. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie wg załącznika nr 2 składa 
pełnomocnik (Lider) Wykonawców składających ofertę wspólną, a oświadczenie wg 
załącznika nr 2a kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  
Niniejszy warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeŜeli łącznie 
spełnione będą poniŜsze warunki: 
a) Wykonawca nie zalega z zapłatą podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

b) z informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku polskiego 
Wykonawcy) albo z równowaŜnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
wynikać będzie, Ŝe nie był on skazany za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
Ustawy P.z.p.; 

c) z informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku polskiego 
Wykonawcy) albo z równowaŜnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
wynikać będzie, Ŝe sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 

Zdolno ść ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca winien wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną) zobowiązany jest przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a)sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów, określających obroty oraz 
zobowiązania i naleŜności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.  

 Wykonawcy posiadający dokumenty finansowe w walutach innych niŜ złoty dokonają 
przeliczenia  wszelkich danych finansowych i ekonomicznych wyraŜonych w tej walucie na 
złoty,  wg średniego  kursu   NBP obowiązującego na dzień bilansowy. 

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

 Warunek udziału w postępowaniu, określony w IDW, zostanie uznany za  spełniony, jeŜeli 
łącznie spełnione będą poniŜsze warunki: 

a) Wykonawca osiągnął  za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres, przychody w wysokości łącznej 40.000.000,00 zł,    

 



b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzi, Ŝe 
Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w kwocie 5.000.000,00 zł lub Ŝe posiada 
zdolność kredytową w wysokości 5. 000.000,00 zł.  

      Uwaga: Zamawiający wymaga, aby w powyŜszej informacji zdolność kredytowa była 
podana liczbą (wyraŜoną cyframi i słownie); 

c) Wykonawca przedłoŜy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający  
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

    działalności gospodarczej, przy czym Suma Ubezpieczenia, na jedno i wszystkie 
zdarzenia winna opiewać na kwotę nie mniejszą niŜ 20 % wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do IDW; polisa musi mieć waŜność minimum 3 miesiące 
licząc od daty złoŜenia oferty.   

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia przy analizie spełniania powyŜszych warunków brane będą pod uwagę: 

a)   w odniesieniu do przychodu: suma przychodów wszystkich Wykonawców, 
b) w odniesieniu do informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

rozliczeniowej – wystarczającym będzie, jeŜeli ten warunek spełni jeden  lub kilku 
Wykonawców łącznie, 

c) w odniesieniu do polisy ubezpieczeniowej OC – wystarczającym będzie, jeŜeli ten 
warunek spełni jeden z Wykonawców 

Zdolno ść techniczna 
Wymagane jest wykazanie, Ŝe: 
1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty hydrotechniczne, z których co najmniej 
jedna, o wartości brutto minimum 15.000.000,00 zł, jest związana z wykonaniem, 
przebudową lub remontem budowli morskiej lub portowej. Pozostałe dwie roboty, kaŜda o 
wartości brutto minimum 10.000.000,00 zł, mogą być związane z budową, przebudową 
czy teŜ remontem innych budowli hydrotechnicznych. Łączna wartość brutto wykazanych 
robót w okresie  ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  nie moŜe być niŜsza niŜ 35.000.000,00 zł.  

 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłoŜyć wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie.  Wykaz naleŜy sporządzić wg wzoru będącego załącznikiem nr 
5 do IDW. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do ww. wykazu robót dokumenty, 
potwierdzające naleŜyte wykonanie robót podanych w wykazie (listy referencyjne, protokoły 
odbioru robót, świadectwa wykonania itp.). 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną, składają 
jeden wspólny ww. wykaz.  
 
2) Wykonawca wskaŜe osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania 
zamówienia.   

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował 
następującymi osobami personelu kluczowego:  

 
1.Kierownik Budowy – osoba ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

a. ukończone studia wyŜsze inŜynierskie, w specjalności budownictwo, 
b .posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub hydrotechnicznej, 



c. posiadać co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w branŜy hydrotechnicznej 
morskiej, jako kierownik budowy lub robót. 

Osoba ta musi być czynnym członkiem Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa.  
2.Kierownik Robót – osoba ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:  

a. ukończone studia wyŜsze inŜynierskie, w specjalności budownictwo, 
b. posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub hydrotechnicznej, 
c .posiadać co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branŜy hydrotechnicznej 

morskiej. 
Osoba ta musi być czynnym członkiem Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa.  

3.Przedstawiciel Wykonawcy – osoba ta musi posiadać następujące kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 a. posiadać wykształcenie wyŜsze – preferowane inŜynierskie, 
b.posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy lub 

Kierownika Projektu lub Kierownika Budowy, na co najmniej jednej budowie, o 
wartości brutto robót budowlanych nie mniejszej niŜ 15.000.000,00 zł. 

W celu potwierdzenia spełniania powyŜszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są 
przedłoŜyć: wykaz osób, które będą pełnić powyŜsze funkcje, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (przebieg pracy 
zawodowej), niezbędne do wykonania zamówienia. 
Wykaz naleŜy sporządzić wg wzoru będącego załącznikiem nr 4 do IDW oraz dołączyć do 
niego kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych, kopię aktualnych uprawnień 
budowlanych, kopię wpisu na listę izby samorządu zawodowego oraz informację o przebiegu 
pracy zawodowej (wg wzoru jak w załączniku nr 4b do IDW). 
W przypadku osób, które nie są pracownikami Wykonawcy, w celu potwierdzenia 
dostępności powyŜszych osób w okresie realizacji zamówienia kaŜda z tych osób podpisze 
„Zobowiązanie dostępności osoby”, które będzie dołączona do ww. wykazu. Zobowiązanie 
dostępności osoby naleŜy sporządzić wg wzoru będącego załącznikiem nr 4a do IDW. 
 
W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równowaŜne 
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.  
 
3) Wykonawca wykaŜe, Ŝe w celu realizacji przedmiotu zamówienia dysponować będzie 

następującym sprzętem: 
1. Holownik o mocy silnika 400 KM. 
2. Dwie (2) barki o ładowności 1000 t. 
3. Ponton o wyporności minimalnej 400 T, ustawiany na szczudłach kotwiących, 

opuszczanych i  odnoszonych mechanicznie. 
4. Szalanda o wyporności min. 800 T 
5. Motorówka sondaŜowa. 
6. Koparka uniwersalna  hydrauliczna, o pojemności łyŜki 1,2÷2,5 m³ z osprzętem 

uniwersalnym (łyŜkowym, chwytakowym, dźwigowym, równiarką, polipem), 
wyposaŜona w GPS, monitor,   

    zasięg  koparki minimum 17m  pod  wodę. 
7. Ładowarka kołowa o pojemności łyŜki 1,25÷3,0 m³.  
8. Koparka o pojemności łyŜki 1,2 m³  - moŜe być chwytakowa. 
9. Pochylnia do segregacji kamienia. 
10. Barka nurkowa (współpracująca przy układaniu kamienia pod wodą). 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć wykaz sprzętu, którym dysponują w celu realizacji niniejszego zamówienia, 



zawierający informację dotyczącą statusu własności sprzętu i roku produkcji poszczególnych 
jednostek sprzętowych. 
Wykaz naleŜy sporządzić wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do IDW 
W przypadku zamiaru wykorzystywania sprzętu, którego Wykonawca nie jest właścicielem, 
jest on zobowiązany do dołączenia do ww. wykazu „Zobowiązanie udostępnienia sprzętu” 
dla kaŜdego rodzaju sprzętu, którego Wykonawca nie jest właścicielem - wg wzoru będącego 
załącznikiem nr 3a do IDW. 
Niniejszy warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeŜeli łącznie 
spełnione będą poniŜsze warunki: 
a) z przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów  wynikać będzie, Ŝe wykonał naleŜycie 

(bez zastrzeŜeń)  3 roboty hydrotechniczne określone w pkt IDW, 
b) Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje wszystkimi 3 osobami określonymi w IDW, to jest 

wymieni w wykazie, będącym załącznikiem nr 4 do IDW, osoby będące jego 
pracownikami lub spoza swej firmy (w tym drugim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do wykazu osób takŜe zobowiązanie dostępności danej osoby) 

oraz przedłoŜy właściwe dokumenty, wymagane dla kaŜdej z tych osób tj.: 
-  kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych 
-  kopię posiadanych uprawnień budowlanych 
-  informację o przebiegu pracy zawodowej oraz dokumenty ją potwierdzające   
  (świadectwa pracy, referencje, umowy o pracę, umowy zlecenie itp.) 
-  informację o przynaleŜności do izby samorządu zawodowego, 
z których to dokumentów wynikać będzie, Ŝe dana osoba spełnia wymagania określone w 
niniejszej IDW. 

Uwaga: dopuszcza się, aby funkcję Przedstawiciela Wykonawcy pełnił takŜe Kierownik 
Budowy lub Kierownik Robót, jednakŜe koniecznym jest, aby spełnił on wymagania 
określone dla Przedstawiciela Wykonawcy  
JeŜeli Wykonawcy składają ofertę wspólną, to warunek zostanie uznany za spełniony, gdy 
Wykonawcy będą spełniać go łącznie. 
c) Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje całym sprzętem określonym w IDW to jest wymieni w 

wykazie, będącym załącznikiem nr 3 do IDW, sprzęt będący jego własnością lub spoza 
swej firmy; w tym drugim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu 
sprzętu takŜe deklarację dostępności danego sprzętu.  

JeŜeli Wykonawcy składają ofertę wspólną, to warunek zostanie uznany za spełniony, gdy 
Wykonawcy będą spełniać go łącznie. 
 
Warunki uzyskania specyfikacji 
Cena  specyfikacji  – 540,20 PLN 

Warunki uzyskania i sposób płatno ści za specyfikacj ę : gotówką w kasie Urzędu 
Morskiego w Szczecinie - w godz. 10.00 -13.00 lub przelewem - na konto 17 1010 1599 
0028 9922 3100 0000 NBP o/Szczecin. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 109, w terminie do dnia 09/06/2009r. do godz. 12:00. 

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

Termin zwi ązania z ofert ą – 90 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116  dnia 09/06/2009,  o godz. 12:30. 
Ogłoszenie zostało wysłane do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej   w dniu 
29.04.2009 r.   
Data wysłania 29.04.2009 r. 


