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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZE Ń. 

NR PO-II-/370/ZZP-3/05/15 

 

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 - Symb ol kategorii CPV 45240000 

                        ROBOTY BUDOWLANE NA POLU RE FULACYJNYM D. 
 
Prace polegać będą na zabudowie biologicznej na długości 1220 m wzdłuż zewnętrznego 
obwałowania od strony południowej oraz wykonaniu zewnętrznej ostrogi przy północnej 
części pola, graniczącej z obszarem rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie - w ramach 
rozbudowy pola D. 

Pole refulacyjne D usytuowane jest na 16 km toru wodnego Świnoujście - Szczecin i służy 
wyłącznie do odkładania urobku pochodzącego z prac związanych z utrzymywaniem 
akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie. 

ZAKRES ZAMÓWIENIA  

1. Zabudowa biologiczna na długości 1220 m wzdłuż zewnętrznego obwałowania pola od 
strony południowej.  

Prace polegać będą na obsadzeniu  terenu za zewnętrznym obwałowaniu od strony 
południowej na długości 1220 m i szerokości 10 m żywokołami o długości 1,0-1,2 m oraz  
obsadzeniu sadzonkami wikliny.  

Przed obsadzaniem należy wyplantować teren za wałem wraz z częściowym zasypaniem 
pozostałego po formowaniu obwałowań rowu.  

2. Budowa zewnętrznej ostrogi przy północnej części pola graniczącej z rezerwatem.  

Polegać będzie na wykonaniu obwałowania na materacach faszynowych obciążonych 
gabionami  od strony północnej istniejącego pola D (od strony rezerwatu Karsiborskie 
Paprocie) wraz z obsadzeniem odwodnej skarpy sadzonkami wierzby. Obwałowanie to 
wykonane będzie w dwóch, różniących się konstrukcyjnie odcinkach ( L1=50 m i L2 = 130 m,) 
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Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  nie przewiduje udzielanie  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert:  

Cena –  85% - znaczenie  0,85 ; 85 pkt max 

Termin wykonania zamówienia – 15% - znaczenie 0,15; 15 pkt max 

Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść powierzenia prac Podwykonawcom. Natomiast 
zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, które są 
określone w przedmiarze robót w załącznikach do SIWZ. 

 

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 

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: 

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

         (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za  
         zgodność z oryginałem przez notariusza). 

    W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik  
     w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za  
  zgodność z oryginałem przez notariusza). 

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

3) 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 niewcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

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

4) Informacja Wykonawcy, o braku przynależności 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.  

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). 

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

5) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 
           do SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców.  
          Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy  
          Podwykonawcom. 

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 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. 

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

   (Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej  
    za   zgodność z oryginałem przez notariusza). 

8) Wykaz najważniejszych robót budowlanych – Załącznik nr 7 do  SIWZ 
Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu   lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to z tego okresu, że zrealizował co najmniej 3 prace podobne do przedmiotu 



 

4

przetargu z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 
ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu,  
wykonał minimum 3 roboty podobne do przedmiotu zamówienia,  o wartości nie 
mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.   

 Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na budowie lub remoncie 
bądź przebudowie wałów przeciwpowodziowych, obwałowań pól refulacyjnych lub 
składowisk odpadów. 

9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –  
      Załącznik nr 8 do SIWZ 

           Wykonawca musi dysponować jedną osobą mającą sprawować funkcje 
           kierownika budowy. Osoba sprawująca funkcję kierownika budowy powinna  
           posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności wodno- 
           melioracyjnej lub hydrotechnicznej albo konstrukcyjno-budowlanej  
           bez ograniczeń oraz która przynależy do organizacji samorządu zawodowego 
           i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.  
           Potencjalny kierownik budowy musi mieć doświadczenie co najmniej trzy lata 
           od momentu uzyskania  ww. uprawnień. 
 

10) Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
(wymieniona w ww. wykazie osób), posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 9 do  SIWZ, 

11) 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 od 1 mln zł i będzie 
utrzymywał ochronę ubezpieczeniową w ww. zakresie przez cały czas 
obowiązywania umowy. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3  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) Dowód wniesienia wadium tj.:  

a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 

b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu, 
oświadczającego wniesienie wadium. kasa Urzędu jest czynna godz. od 10:00 do 
godz. 13:00, 

c) kosztorys wykonawczy sporządzony na podstawie załączonego  przedmiaru robót  
      stanowiącego Załącznik nr 11 do  SIWZ. 

 

(Dokument wymieniony w pkt  2) musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej   
za   zgodność z oryginałem przez notariusza). 

4 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 
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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 dokumentów o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione 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 dokumentów, 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. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

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

5. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja 
od Zamawiającego. 

6. 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 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w 
stosunku do osób fizycznych informacja z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej - 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 
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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; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę 
wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

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

 

Zmiana umowy 

1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Zamiany o których mowa w ust. 1 nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 2 wzoru umowy może 
nastąpić tylko w przypadku okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
uniemożliwiających wykonywanie robót (np. warunki meteorologiczne i/lub 
hydrogeologiczne).Wówczas termin zakończenia robót ulega przesunięciu o ilości 
dni, w których  te okoliczności wystąpiły. 

 

Termin wykonania zamówienia, gwarancja, r ękojmia 

1. Termin wykonania zamówienia: 60 - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy 

Oferowany termin stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 75 dni kalendarzowych. 

2. Gwarancja : 24 miesiący od daty odbioru końcowego. 

3. Rękojmia: 27 miesięcy , tzn. 3 miesiące ponad okres gwarancji. 
 

Wadium: 10 000,00 zł 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych). 
2.Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin Nr  
06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w   art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.). 
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3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały 
okres związania ofertą. 
4.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 
5.Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W 
przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy załączyć 
kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w 
kasie Urz ędu.  
6.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem pkt. 8; 

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

3) 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 przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 
9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

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

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

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  

1) Na podstawie art. 147 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca zobowi ązany jest przed podpisaniem umowy, wnie ść  
zabezpieczenie nale żytego wykonania przedmiotu umowy.  

2) Zgodnie z  art. 150 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy wielkość tego zabezpieczenia 
ustala się w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę: 

3) ………………. x ……… = ……………….. zł 
4) Kwotę określonego w ust. 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego w NBP o/o Szczecin nr 06 1010 1599 
0028 9913 9120 0000 lub wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniądze, 
zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, tj. kwota …………………… zł zostanie pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
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6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi/zwolnieniu na rzecz 
Wykonawcy, zgodnie z poniższymi ustaleniami: 

7) - 70% - w ciągu 30 dni licząc od daty wykonania umowy i uznania jej przez 
Zamawiającego za należycie wykonaną – od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac, 

8) -  30% - w terminie 15 dni po upływie rękojmi. 
 

Wartość zamówienia  nie przekracza kwoty okre ślonej 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 2013 r.,, poz. 907 z 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   09.04.2015 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 116 ,  
dnia   09.04.2015 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP  17.03.2015 r., Nr 58278 – 2015  
 
 
 


