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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 PO-II-370/ZZP-3/21/10 
 
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 – usługa  
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (Wspólny słownik zamówień CPV: 71320000-7) 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. : „Przebudowa nabrze Ŝy w 
basenie północnym Bazy Oznakowania nawigacyjnego Ur zędu Morskiego w 
Szczecinie, przy ul. Światowida 16 c” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV 71320000-7 

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.  „ Przebudowa nabrze Ŝy w 
basenie północnym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Ur zędu Morskiego w 
Szczecinie, przy ul. Światowida 16 c” . 

Łączna długo ść nabrze Ŝy wynosi ca 200m. 

Na przedmiot zamówienia składa ć się będą równie Ŝ: inwentaryzacja nad i podwodna, 
wykonanie wtórnika do celów projektowych, operatu w odnoprawnego, kosztorysu 
inwestorskiego oraz dokumentacji geotechnicznej. 

 
Opis obiektu istniej ącego : 
 
Basen Północny Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
 
Basen połoŜony jest na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul. Światowida 16c 
w Szczecinie. 
Jest to konstrukcja przedwojenna o wymiarach ca 50x70m połączona z rzeką Odrą  kanałem 
wejściowym o szerokości ca 11,50m i długości ca 33m. 
W latach 1996-2000 przeprowadzono remont nabrzeŜy kanału wejściowego oraz części 
nabrzeŜa wschodniego basenu (całość nabrzeŜa na północ od kanału wejściowego oraz ca 
10m po stronie południowej kanału). NabrzeŜa basenu stanowią miejsca postojowe 
jednostek pływających Urzędu. 
Basen Północny składa się z nabrzeŜy: 
 
a) południowe (o długości 69,40m): 
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typ oczepowy, posadowione na drewnianej ściance szczelnej - odsuniętej od odwodnej 
krawędzi oczepu o około 40-75cm - która skleszczona jest drewnianym kleszczem. Ściankę 
oraz kleszcz poprzedzają drewniane pale o średnicy 30cm, usytuowane 5-20cm od 
odwodnej krawędzi oczepu i rozmieszczone średnio co 1,30m. Ścianka, kleszcz i pale 
połączone są śrubami. Rzędna korony oczepu +1,30m, głębokość istniejąca 1,20-2,50m.  
 
b) północne (o długości 61,80m): 
typ oczepowy, posadowione na drewnianej ściance szczelnej odsuniętej od odwodnej 
krawędzi oczepu o około 15cm. Ścianka szczelna kleszczona jest drewnianym kleszczem. 
Ścianka i kleszcz połączone są stalowymi ściągami. Głębokość istniejąca 1,50-2,50m. Teren 
wzdłuŜ nabrzeŜa wzmocniony płytami typu YOMB. 
 
c) zachodnie (o długości 48,70m): 
typ oczepowy, posadowione na drewnianej ściance szczelnej wbitej od odwodnej krawędzi 
oczepu w odległości o około 15cm. Ścianka szczelna kleszczona jest drewnianym 
kleszczem. Ścianka i kleszcz połączone są stalowymi ściągami. Pomiędzy 34,70mb, a 40mb 
nabrzeŜa, usytuowana jest pochylnia. Slip w obrębie lądu do lica odwodnej krawędzi 
nabrzeŜa (ca 11,50mb) wykonany jest z wylanej płyty Ŝelbetowej z umieszczonymi na niej 
torami wodowaniowymi. W części usytuowanej poza licem nabrzeŜa  slip prawdopodobnie 
posadowiony jest na palach. Głębokość istniejąca 2,10-2,50m. Teren wzdłuŜ nabrzeŜa 
wzmocniony płytami typu YOMB. 
 
d) wschodnie, po południowej stronie kanału wejściowego (o długości 25m): 
typ oczepowy, posadowione na drewnianej ściance szczelnej - odsuniętej od odwodnej 
krawędzi oczepu o około 50cm - która jest skleszczona drewnianym kleszczem. Ściankę 
oraz kleszcz poprzedzają drewniane pale o średnicy 30cm, usytuowane 5cm od odwodnej 
krawędzi oczepu i rozmieszczone średnio co 1,30m. Ścianka, kleszcz i pale połączone są 
śrubami kleszczącymi. Rzędna korony oczepu +1,30m, głębokość istniejąca 1,20-2,30m.  
8,50mb nabrzeŜa wschodniego zostało odremontowane w latach 1996-2000 i składa się z 
oczepu Ŝelbetowego osadzonego na palościance G-61. 
 
e) wschodnie, po północnej stronie kanału wejściowego (o długości 16m): 
typ oczepowy, zostało odremontowane w latach 1996-2000 i składa się z oczepu 
Ŝelbetowego osadzonego na palościance G-61. 
 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną konstrukcji obiektów przeznaczonych 
do remontu. Opis obiektów w części podwodnej, zgodnie z opisem stanu istniejącego wg 
atestów nurkowych z lipca 2008r. 
 
Stan techniczny obiektu :  
 
Zły stan techniczny konstrukcji podwodnej obiektów sugeruje konieczność wykonania 
rozbiórki istniejących nabrzeŜy i budowy nowych. 
 
NabrzeŜe: 
a) południowe  
Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-10mm, śruby 
kleszczące umiarkowanie skorodowane, szczelność ścianki zachowana. Beton oczepu 
zrakowaciały. 
 
b) północne 
Oczep betonowy z licznymi odpryskami, miejscowe rozstępy na dylatacjach, ściągi części 
podwodnej umiarkowanie skorodowane. 
 
c) zachodnie 
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Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-8mm, ściągi 
częściowo skorodowane, szczelność ścianki zachowana. Część nabrzeŜa wychylona 3o w 
stronę wody. Beton oczepu zrakowaciały, zniszczony kątownik ochronny. Płyty YOMB na 
styku z oczepem zapadnięte prawdopodobnie w wyniku osiadania gruntu. 
 
d) wschodnie 
Elementy porośnięte w znacznym stopniu glonami, warstwa zbutwiała sięga 6-15mm, śruby 
kleszczące umiarkowanie skorodowane, szczelność ścianki zachowana poza lokalnymi 
rozszczelnieniami. Beton oczepu zrakowaciały.  
 
Ogólny zakres prac przewidzianych do uj ęcia w projekcie remontu : 
 
W przypadku, jeŜeli Wykonawca-Projektant uzna konieczność rozebrania istniejących 
konstrukcji, projekt powinien zawierać projekt rozbiórki wraz z technologią demontaŜu 
nabrzeŜy. 
Podczas opracowania projektu naleŜy uwzględnić niŜej wymienione uwagi: 

- obrys linii wody nowego obiektu musi pokrywać się z obecnie istniejącym basenem.  
- konstrukcja jednego z nabrzeŜy (którego nabrzeŜa - to zostanie uzgodnione z wybranym 

Wykonawcą) winna uwzględniać stanowisko dla Ŝurawia samojezdnego do wyciągania z 
wody oraz odstawiania mniejszych jednostek (typu H-27) na sezon zimowy (miejsce dla 7 
szt. jednostek), 

- naleŜy odtworzyć istniejące nawierzchnie wokół basenu,   
- przewidzieć remont slipu wraz z remontem urządzenia wyciągowego, 
- przewidzieć głębokość techniczną w basenie – 4,5m. 
W projekcie naleŜy równieŜ ująć roboty elektryczne -  remont oświetlenia terenu przy 
nabrzeŜach basenu oraz ustawienie szafek do zasilania jednostek. Ponadto naleŜy 
uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej. 
W zakresie instalacji sanitarnych naleŜy  zaprojektować w południowo wschodnim końcu 
basenu punkt odbioru ścieków socjalno – bytowych z jednostek (moŜliwość podłączenia 
węŜa z jednostki do rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do istniejącego szamba, 
którego zbiornik znajduje się w pobliŜu stacji nautycznej), a takŜe punkt poboru wody dla 
jednostek po stronie północnej. 
Zalecone przez projektanta farby i technologia muszą gwarantować trwałość koloru.  

Wybrany Wykonawca zleci we własnym zakresie niezbędne do zaprojektowania nowych 
konstrukcji: wykonanie wtórnika do celów projektowych oraz badań geotechnicznych. 
Zamawiający dołącza posiadane badania geotechniczne wykonane podczas remontu 
nabrzeŜy kanału wejściowego i części nabrzeŜa wschodniego, celem ewentualnego 
wykorzystania i zmniejszenia liczby odwiertów geologicznych (załącznik nr 7). 

O przydatności w/w dokumentacji geologicznej zadecyduje wybrany Wykonawca.  

 

W związku z powyŜszym zakres prac powinien obejmować: 
 

1) wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu            -2 egz. 
2) wtórnik do celów projektowych             - 1 egz. 
3) dokumentacja geotechniczna             - 4 egz. 
4) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia  wodnoprawnego    - 4 egz. 
5) projekt zagospodarowania terenu              - 6 egz. 
6) inwentaryzacja uproszczona dla części podwodnej i nadwodnej do celów 

projektowych (nie jest wymagana jako wydzielona część opracowania)           - 6 egz. 
7) projekt budowlany rozbiórki wraz z informacją BIOZ (w przypadku, jeŜeli Projektant 

uzna konieczność rozebrania istniejących konstrukcji)              -6 egz. 
8) projekt budowlany remontowanych nabrzeŜy wraz z informacją BIOZ       - 6 egz. 
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9) projekt wykonawczy remontu z uzgodnieniem BHP                - 4 egz. 
10)  przedmiary robót w układzie kosztorysowym                             - 4 egz. 
11)  kosztorys inwestorski        - 4 egz. 
12)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      - 4 egz. 

 
Projekt Budowlany (zakres umoŜliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę) naleŜy 
opracować wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z dn. 10.11.2000 r ze zmianami) 
oraz rozporządzeniem MI z dn.3.07.2003r r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133)                                                                                          
 
Wykonawca powinien zapewnić następujące osoby do wykonania przedmiotu umowy: 
Odpowiedzialność za wybór Projektanta i spełniania przez Projektanta zobowiązań 
wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spoczywa na Wykonawcy 
 

Zamawiaj ący przewiduje wizj ę lokaln ą mającą na celu zapoznanie  Wykonawców z 
obiektem b ędącymi przedmiotem zamówienia.  

Termin wizji ustala si ę na dzień : 09.07.2010 godz.: 10:00 

 Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczec inie, ul Światowida 16c 
 
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 30 listopada 2010r. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. 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)  Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach  
            o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do  
            niniejszej SIWZ 
      3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
          do rejestru, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy    
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           przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  
           oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,  

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

4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ  

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 2 dokumentacje projektowe podobne do 
przedmiotu zamówienia, dla których uzyskano uprawom ocnione pozwolenie na 
budow ę. Zamawiaj ący uzna warunek za spełniony je Ŝeli Wykonawca przedstawi 
minimum dwa projekty dotycz ące obiektów hydrotechnicznych głównie 
nabrze Ŝy (o gł. technicznej nie mniejszej ni Ŝ 4,5m), w tym jeden projekt o 
warto ści min. 75 tys. zł.  

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. 

5) W przypadku gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  
do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy) 

6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11  do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeŜeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

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

wniesienie wadium 
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  
ofert, z tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 
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złoŜyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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 Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.  

6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 
pkt 1) niniejszego rozdziału i których oferty nie będą zabezpieczone wadium zostaną 
wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 2) , a ich oferty  odrzucone zgodnie z art. 
89 ust. 1 i 2 ustaw 

 
 
Wadium : 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) 
Wymagania dotycz ące wadium 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6.000,00 PLN (słownie złotych 
:sześć tysięcy złotych). 

2) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w 
Szczecinie Narodowy Bank Polski O/O Szczecin 

 nr : 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.). 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 

5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pienięŜnej naleŜy dołączyć do oferty. W 
przypadku złoŜenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty naleŜy 
załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów 
dokumentów w kasie Urz ędu.  

6) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 

a)  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt. 8, 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu 
umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano, 

c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert, 

7) JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
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prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

8) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana : 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

 
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 16/07/2010r. 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 16/07/2010 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   02.07.2010        Ogłoszenie nr 193666   : -2010 

  

Szczecin, dnia: 02/07/2010r. 

 


