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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/52/13 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@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 :  

Remont wózka slipowego nale żącego do slipu w basenie północnym BON Urz ędu 
Morskiego w Szczecinie  
 
Przedmiotem zamówienia jest  
remont wózka slipowego, należącego do slipu w basenie północnym BONn Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 
 
Symbol kategorii CPV: 45240000 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
W związku z modernizacją nabrzeży w basenie północnym BONn Urzędu Morskiego  
w Szczecinie, przy ulicy Światowida 16 c, przebudowywany jest również slip  
do wyciągania jednostek BONn. Według projektu zatwierdzonego przez dozór techniczny, 
remont pozwoli na dopasowanie istniejącego wózka, tak aby można było transportować     
na brzeg jednostki pływające UMS o różnych kształtach kadłuba i gabarytach. Projekt ma      
na celu odtworzenie stanu poprzedniego urządzenia, kiedy za pomocą wózka można było 
slipować różne jednostki. Celem transportu (wodowanie i wyciąganie) na brzeg jednostek 
pływających jest przeprowadzanie na nich inspekcji części podwodnej, wykonywanie 
drobnych napraw w kadłubie, układzie sterowym oraz napędowym, mycie pod ciśnieniem 
oraz odnowienie powłoki malarskiej kadłuba itd. Z uwagi na ograniczone miejsce przy 
basenie północnym, dana jednostka pływająca może być wyciągnięta pojedynczo,                
a w czasie wykonywania prac znajdować się będzie na wózku transportowym.  
Przedmiot umowy będzie przebiegał w dwóch etapach.  
     Etap I obejmuje wykonanie:  
     a)     projektu wstępnego remontu i modernizacji wózka slipowego  
             z  uwzględnieniem nowych założeń Zamawiającego, 
     b)    wykonanie remontu i modernizacji wózka slipowego według dokumentacji. 
    Etap II obejmuje: 
     c)    uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji dot. remontu i modernizacji wózka  
            slipowego  w  Transportowym Dozorze Technicznym,   
     d)    wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
    2.  Założenia projektowe / istniejąca dokumentacja, infrastruktura i wyposażenie 
Przy budowie wózka należy się posłużyć dostępną specyfikacją techniczną na wykonanie 
slipu w basenie BONn Szczecin: 

a. specyfikacja techniczna na wykonanie slipu w basenie BONn Szczecin, 
sporządzona przez firmę „NAVPRO”, 

b. konstrukcja rusztu, 
c. plan sytuacyjny, 
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d. slip - przekrój podłużny i poprzeczny, 
 
oraz fragmentami specyfikacji technicznej przebudowy nabrzeży w basenie północnym 
BONn Szczecin, wykonanej przez firmę „SENER”: 

A. układ konstrukcyjny, 
B. projekt wykonawczy, tom 1 – Konstrukcja,  
C. slip - przekrój podłużny i poprzeczny, 
D. schemat pracy urządzenia wyciągowego. 

Zamawiający w celu wykonania projektu wózka udostępni Wykonawcy w/w dokumentację. 
Infrastruktura nabrzeża / wyposażenie zgodnie z projektami:  
1. Specyfikacja techniczna na wykonanie slipu w basenie BONn Szczecin, sporządzona  
    przez firmę „NAVPRO”. 
2. Specyfikacja techniczna przebudowy nabrzeży w basenie północnym BONn Szczecin  
    wykonana przez firmę „SENER”. 
Istniejąca infrastruktura - stan z  października 2013 r. 
 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Oferty cz ęściowe  -  Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  –             
Etap I – ustala się na dzień 19 .12. 2013 r.  
Etap II – ustala się na dzień 24. 02. 2014 r. 
 
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 jeżeli 
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. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych 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. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

c) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o 
działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy kluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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d) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – Zał ącznik nr 4 
do SIWZ  art. 26 ust 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r.            o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

e) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) Wykaz wykonanych  robót - Zał ącznik nr 6 do SIWZ   w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty i miejsca 
wykonania, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane  nale życie.  

           Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli 

           wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności  

jest krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 3 roboty podobne  
do obj ętych przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000 zł  
(sto tysięcy złotych) każda. 

Za prace podobne Zamawiający uzna prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji 
stalowych obiektów przemysłowych lub hydrotechnicznych 

W przypadku oferty wspólnej, pełnomocnik Wykonawców składających ofertę 
wspólną składa jeden wykaz usług/dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez 
Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego Zał ącznik 
nr 7  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, 
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3.   Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

a)  ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1  do 
SIWZ  

(w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

b) pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w 
przypadku składania oferty wspólnej), 

c) Opłacon ą polis ę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 50 000 zł. 

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 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 10 i 11  ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 
- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

  
Wadium:  brak 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia  29/11/2013r. 
do godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4  pok. 109 
Dnia 29/11/2013 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia: 14.11.2013        Ogłoszenie nr  464732 -2013 
 

Szczecin, dnia: 14/11/2013r. 


