
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
(STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ)  

NR PO-II-/370/ZZP-3/2/14 
 
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie 
  
Osoba upoważniona do kontaktów : Monika Czajkowska tel. 91 4403 523, fax 91 4403 
441, e-mail: mczajkowska@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 – 45213340-8 
 

REMONT STAŁYCH ZNAKÓW NAWIGACYJNYCH 
            

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

a) Konstrukcja stalowa i malowanie 
Demontaż zniszczonych (uszkodzonych) elementów kratowej konstrukcji stalowej wg zasady jeden 
element zdemontowany – nowy zamontowany w to miejsce. Przed montażem   należy zabezpieczyć 
połączenia antykorozyjnie. Do łączenia elementów konstrukcji stalowej wcześniej nitowanych użyć 
śrub ocynkowanych klasy 8.8 zabezpieczone przed samoodkręcaniem. 
Demontaż blach pomostowych na galeryjkach.  
W miejsce blach na pomostach galeryjek zastosować kraty pomostowe typu Mostostal lub blachy 
stalowe, ryflowane, perforowane mocowane na śruby z wykorzystaniem istniejących otworów 
montażowych. Przed montażem blach miejsca montażu i blachy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Wycięcie zniszczonych fragmentów poszycia szybu komunikacyjnego, dopasowanie łat z blachy o 
grubości identycznej jak w elemencie rodzimym, spawanie z obu stron. 
Połączenie szybu komunikacyjnego z laterną stawy Domańce jest w znacznym stopniu zniszczone 
przez korozję, należy wymontować poszczególne elementy i w zależności od stopnia zniszczenia 
wymienić na nowe lub po naprawie zamontować w miejsce demontażu, wszystkie elementy 
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie technologia przyjętą dla całego obiektu. Wymiany należy 
dokonać według zasady jeden element wymontowany nowy zamontowany w to samo miejsce, a w 
razie konieczności zastosować dodatkowe wzmocnienia konstrukcji, w miejsce wyciętych nitów 
zastosować śruby klasy 8.8 cynkowane o średnicy dostosowanej do otworów. W miejscach łączenia 
blach poszycia z konstrukcja szkieletową stawy zastosować śruby, które będą przypominały kształtem 
połączenie nitowane. 
Naprawa świetlików – bulaje okrętowe (wymiana szyb, uszczelek, zawiasów). 
Demontaż drzwi typu okrętowego i ich naprawa polegająca na wymianie poszycia lub fragmentów, 
wymiana uszczelek, zamków, zawiasów. 
Czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia SA 2,5 wszystkich stalowych wewnętrznych 
zewnętrznych elementów konstrukcji stawy.  
Metalizacja natryskowa cynkiem zewnętrznej powierzchni stawy o grubości powłoki 160 mµ. 
Metalizację należy przeprowadzić zgodnie z PN-ISO 22063 i PN-H 04684. Natryskiwanie może być 
prowadzone w warunkach, w których nie nastąpi skraplanie wody na powierzchni przeznaczonej do 
powlekania, to znaczy, gdy temperatura pokrywanej powierzchni jest, o co najmniej 3°C wyższa od 
temperatury punktu rosy. Okres między przygotowanie powierzchni do natrysku, a samą operacją nie 
powinien przekroczyć 4 godzin w warunkach suchej, otwartej przestrzeni. Grubość powłoki 
metalizacyjnej powinna wynosić 160 µm. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli    i prowadzenia 
rejestru obejmującego temperaturę powietrza, temperaturę podłoża, wilgotność względna powietrza, 
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ponadto kontrola czasu od zakończenia procesu czyszczenia do nałożenia powłoki metalizacyjnej 
oraz do jej uszczelnienia.  
Doszczelnianie powierzchni cynkowanych farbami przeciwrdzewnymi z datkiem 20% rozcieńczalnika. 
Grubość powłoki 40 µm. Na koniec dnia  roboczego całą oczyszczoną strumieniowo – ściernie i 
ocynkowana powierzchnię  należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną przed powstaniem korozji 
wtórnej. 
Malowanie farbami dwuskładnikowymi, grubopowłokowymi, natryskiem  bezpowietrznym.  
Grubość powłoki antykorozyjnej - doszczelnienie 40 µm. 
Powłoka podkładowa    80 µm. 
Powłoka nawierzchniowa grubości 80 µm. 
Dla ułatwienia kontroli prac malarskich nakładane warstwy należy zróżnicować kolorystycznie, barwy 
należy ustalić  Zamawiającym przed przystąpieniem do malowania. 
Malowanie farbami grubo powłokowymi nawierzchniowymi, natryskiem bezpowietrznym. Stosując 
kolory farb: 
Czarny     - RAL  9005 
Biały         - RAL  9003 
Czerwony - RAL 3020 
 

b) Wnętrze znaku 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne całej powierzchni wewnątrz znaku, wymiana lub naprawa 
bulajów, czyszczenie i udrożnienie kratek wentylacyjnych  
z zabezpieczeniem otworów siatką przeciw owadom, do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosować 
farby o dużej zawartości wypełniaczy metalicznych,  farby nawierzchniowe gwarantujące wieloletni 
okres trwałości o kolorze jasno szarym RAL 7001.  
Wnętrze laterny, w której umieszczone jest światło nawigacyjne pomalować farbą  
w kolorze czarnym matowym. 
 

c) Fundament 
Skucie z bloku fundamentowego warstwy betonu o grubości zapewniającej usunięcie części 
zmurszałej, luźnej, popękanej, szacunkowa grubość to 10 – 15 cm. Blok fundamentowy należy 
przygotować do wykonania obmurówki  z cegły klinkierowej. Dla poprawienia przyczepności należy 
stosować preparaty szczepne,  kotwy z prętów stalowych Ø 6 mm rozstawiane, co 40 cm, w co drugiej 
warstwie, wklejane w beton rodzimy na klej typu Hillti. Płyta naziomu wykonana z betonu C45/50 W6 
F75 zbrojonego siatką o oczkach 10x10cm z prętów stalowych Ø 8 mm, krawędzie płyty zaopatrzone 
w kapinos zabezpieczający cegły przed zaciekami. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia 
wód opadowych  z płyty zastosować spadek 1 – 2% w każdym kierunku. Całość zabezpieczyć 
środkiem hydrofobizującym. Dla poprawienia bezpieczeństwa podczas wchodzenia na blok 
fundamentowe wykonać schody z poręczą szerokości 80 cm. W przypadku stawy Mańków schody 
należy wykonać z górnym podestem ułatwiającym dojście do drzwi wejściowych stawy. 
Wokół bloków fundamentowych obu staw wykonać opaski betonowe szerokości 0,9 m, grubości 10 
cm, zachowując 1% spadek od bloku fundamentowego. Dopuszcza się użycie jako podkładu pod 
wylewkę betonową gruzu betonowego, który powstał podczas remontu bloków fundamentowych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 
Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto.                           
                                         
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

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. 
 

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 

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

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

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

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia 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 

 

d) Informację Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ  
art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 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 części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 
do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom, 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

 

f) Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ wykonanych 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 dotyczących najważniejszych robót, 
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w 
ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał minimum trzy  prace polegające na  remoncie wieżowych konstrukcji stalowych ( w 



tym dwie prace z zastosowaniem metalizacji natryskowej) o wartości 200 000 zł (dwieście 
tysięcy złotych) każda. 
 
 
    W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę  

    wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych 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. 

 

g) 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 7 
do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy). 

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: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

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

h)  Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł . 

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

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do 
SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

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

3) kosztorys Wykonawcy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – 
Załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. 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. 

2. 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. 

 

Wykonawcy zagraniczni.  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 2 pkt 3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

 

Termin wykonania zamówienia     

Termin wykonania zamówienia – 30.09.2014 r. 

 
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 25/04/2014 r. do godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala nr 116 dnia 25/04/2014 r. o godz. 11:00. 

 

Wysłano do BZP – 04.04.2014 roku, Nr ogłoszenia – 115044-2014. 


