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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/39/12 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 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 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  :  CPV – 452223300-9, 45232130-2 

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont parkingu na te renie Kapitanatu Portu 
Szczecin” 
 Zakres prac dotyczy remontu parkingu, drogi dojazdowej i ciągów pieszych o powierzchni 
około 2343 m2 i obejmuje: 
- rozbiórkę nawierzchni parkingów i elementów galanterii drogowej, 
- rozbiórkę istniejących chodników i elementów galanterii drogowej, 
- demontaż elementów kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne,  
   studnie rewizyjne, przykanaliki), 
- roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 
- wykonanie podbudów, 
- wykonanie elementów odwodnienia ( wpusty uliczne, studnie rewizyjne, kanalizacja 
deszczowa, przykanaliki), 
- ułożenie elementów galanterii drogowej ( krawężniki, obrzeża), 
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, 
- wykonanie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej  

gr. 8 cm typ. „Behaton”, 
- korektę ustawienia latarni parkowych, 
- roboty wykończeniowe i porządkowe. 
W ramach robót konstrukcyjnych należy wykonać podbudowy wzmacniające podłoże z 
warstwy stabilizacyjnej oraz podbudowę zasadniczą z recyklingu betonowego. Jako warstwy 
ścieralne należy zastosować kostkę betonową na podsypce piaskowej. Po zakończeniu 
robót budowlanych należy wykonać rekultywacje terenów zielonych za krawężnikami i 
obrzeżami na szerokości prowadzonych prac, doprowadzić teren przyległy do stanu 
wyjściowego i przekazać go inwestorowi. 
 

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia  zamówie ń uzupełniaj ących. 
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Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć 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 każdy 
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. 
 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 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 każdy 
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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania , oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia. 

Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć  roboty związane  
z budową lub remontem dróg, parkingów i ciągów pieszych. 

Każda robota o wartości nie mniejszej niż  400 000,00 zł. 

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

5) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 7, 
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 
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finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie 
warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach 
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
wymaga się przedłożenia przez ten podmiot informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w której  posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową , wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

8) Opłaconą polisę  lub inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000.00 zł. 

Polisa lub inny dokument musi obowiązywać przez cały okres trwania zamówienia. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż 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, 
2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – 

Załącznik nr 10 i Załączników nr 7, 8 i 9. 
3) kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu dokumentów w kasie 

Urzędu wadium. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć 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. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1, odpis z właściwego rejestru, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
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ustawy – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu 
swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) 
na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych 
z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka 
organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot, 

b) dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 4 niniejszego Rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
konsorcjum zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
Termin wykonania zamówienia:  –  90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

Gwarancja -  36  miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Wadium: 

1. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł (słownie: złotych: 
piętnaście tysięcy zł). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego 

w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim o/o Szczecin  
Nr rachunku 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. 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. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
5. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 15  do oferty należy załączyć 

kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w 
kasie Urz ędu.  

6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 
- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, 

 - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
7 . Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

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

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
 
Wartość zamówienia przekracza kwoty okre ślone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; późn. zm.). 
 
Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110 , w terminie do dnia 29.08.2012 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa 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 nr 29 ,  
dnia 29.08.2012 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  13.08.2012 roku, nr ogłoszenia     298348 - 2012  
 
 
 
 
 


