
 
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/28/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana 

 PRACE ZASYPOWE PRZY NABRZE ŻU KAPITANATU PORTU W SZCZECINIE  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia są prace zasypowe  przy nabrzeżu Kapitanatu Poru w 
Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin.  
 
2. Wymagania porządkowe. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót jest zobowiązany do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Szczecinie z dnia 17 września 2002 roku – Przepisy portowe, opublikowanym  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 67 poz. 1429 wraz ze zmianami. 
Nadzór i kontrolę nad ich przestrzeganiem sprawuje Kapitan Portu Szczecin tel/fax 91 810 
75 96. 
 
3. Zakres robót objętych umową: 

− kubatura prac zasypowych wynosi około 470 m3, 
− nabrzeże Kapitanatu na odcinku o długości około 60 m w pasie o szerokości 10,0 m i 
średniej grubości zasypu 0,80 m, 

− przedmiotowe nabrzeże posiada głębokość techniczną 4,75 m i głębokość dopuszczalną 
5,00 m, 

− do likwidacji przegłębień dna poprzez ich zasypanie zaleca się używanie gruntów 
mineralnych o dużym ciężarze objętościowym i dużym kącie tarcia wewnętrznego, takich 
jak: 

- grunt kamienisty tj. o uziarnieniu powyżej 40 mm, nie ulegający rozkładowi  
  chemicznemu i nie rozpuszczający się pod wpływem działania wody, 
- grunt gruboziarnisty tj. o uziarnieniu od 2 do 40 mm, 
- czysty tłuczeń kamienny lub gruz betonowy. 

− Parametry gruntu użytego do zasypu muszą odpowiadać normie PN-B-02481 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

− zasypywanie przegłębień powinno się rozpoczynać od ścianki nabrzeża w kierunku na 
wodę, aby wypchnąć ewentualne osady znajdujące się w rejonie nabrzeża, 

− po wykonaniu zasypu należy go wyrównać oraz  sprawdzić głębokość dna, która 
powinna mieścić się w granicach 4,65 - 4,70 m głębokości, 

− lokalizację miejsca prac zasypowych określa sondaż przedroboczy  stanowiący załącznik 
nr 8 do SIWZ. 

 
4. Odbiór robót 



− odbiór robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót i złożenia Zamawiającemu atestu czystości dna  w miejscach 
wykonanych robót, 

− zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót wykona 
sondaż poroboczy, który będzie podstawą odbioru końcowego. 

 
Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 
 
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 16/08/2011 do 
godz. 11:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 16/08/2011 r.,  o godz. 12:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 203333 -2011 z dnia 27.07.2011r. 


