
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/37/10 
 
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) 45 23 23 00 - 5 
 
Przeło Ŝenie kabla światłowodowego z dna akwenu na l ąd w obszarze intensywnego 
manewrowania statków w Porcie Morskim Police 
Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii światłowodowej dla potrzeb Urzędu 

Morskiego w Szczecinie w rejonie Morskiego Portu Police, w relacji: od punktu  

o orientacyjnych współrzędnych: 14º36,50’E, 53º32,90’N, połoŜonego w rejonie Polickich 

Łąk, do stawy Górnej w Porcie Police (Załącznik Nr 7 – mapka z propozycją trasy przebiegu 

kabla) i włączenie go w istniejący kabel światłowodowy systemu VTS Urzędu Morskiego w 

Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

- wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego w 5 egz., 

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę, 

- wykonanie prac wodnych polegających na: wyciągnięciu kabla światłowodowego na brzeg 

rzeki, oraz ułoŜenie i zamulenie kabla w części podwodnej, 

- wykonanie na lądzie złącza kabla podwodnego z lądowym, 

- budowę rurociągu HDPE Ø 40 mm o długości ca 2.800 m, 

- wykonanie przecisków sterowanych w miejscach koniecznych, w tym pod rzeką Łarpią, 

- budowę kabla światłowodowego 12J, na trasie o długości ca 2.800m, w tym kabla 

lokalizacyjno-sygnałowego, wraz z odgałęzieniem zakończonym w stawie Domańce,  

- rozszycie kabla 12J na przełącznicy w stawie Górnej Police, 

- wykonanie badań i pomiarów kabla światłowodowego oraz przedstawienie ich wyników 

oraz dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach do akceptacji Zamawiającemu. 

 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo Ŝliwo ści zło Ŝenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący nie  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia –  do 20 grudnia 2010 r oku. 
 



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) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru , wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 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 robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu 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 te roboty zostały wykonane naleŜycie , 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, 
iŜ w ciągu ostatnich pięciu latach, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia, o wartości co najmniej  100 000,00 zł kaŜda. 

Za prace podobne Zamawiający uzna roboty polegające na budowie kablowych linii 
telekomunikacyjnych. 
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) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 6, 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

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

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złoŜyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia 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 pkt 3 SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

4. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego 
rozdziału 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 07/09/2010r. do godz. 10:30. 

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 07/09/2010,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 23.08.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


