
 
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-3/27/10 
 
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 

 REMONT DALBY WYCIĄGOWEJ W MORSKIEJ PRZYSTANI RYBACKIEJ W REWALU 
ZGODNIE Z POSIADANĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNA I KOSZTORYSEM 

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

Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont dalby wyciągowej w Morskiej Przystani Rybackiej w 
Rewalu. 

Dalba usytuowana jest naprzeciw Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu w środku 
odległości między ostrogami z pali drewnianych (tj ok. 75 m od każdej z nich),w odległości 
ok. 80 m od linii brzegowej. 

Funkcja budowli – wyciąganie kutrów rybackich. 
Dalba wyciągowa jest obiektem pomocniczym służącym do przeciągania po plaży łodzi 
rybackich oraz do przeciągania łodzi po plaży w stronę morza. Do dalby przyczepione są liny 
wyciągowe od trzech wyciągów usytuowanych na wydmie w rozstawie (na kierunku wschód i 
zachód) co 40 m. 
Opis konstrukcji:  
Cztery rury stalowe śr. 406/12,5 mm dł. Ok. 12 m. Wiązanie w postaci ram z trzech rzędów 
wiązań stalowych z ceowników NP. 200 łączonych spawami pachwinowymi na placu 
budowy. Wiązania w postaci ram stalowych spoczywają na wspornikach przyspawanych do 
pali. Od góry ramy zabezpieczono takimi samymi wspornikami umieszczonymi 40 mm nad 
elementami ramy. Dalba wyposażona jest w trzy zaczepy dla lin wyciągowych przyspawane 
do elementu nośnego z ceownika NP 300 i dwóch ceowników podporowych NP 240 
połączonych spawami pachwinowymi. Mocowanie zaczepów wykonane przy pomocy śrub 
M36 z wykorzystaniem pali stalowych. Głowica dalby na rzędnej +2,80 m. Zaczep dla lin 
wyciągowych na rzędnej + 1,50 m. W strefie wahań zwierciadła wody pale stalowe, elementy 
wspornikowe i stężenia bardzo mocno skorodowane. Średnia grubość ścianek pali rurowych 
waha się od 6 do 8 mm w górnej części pali do całkowitego skorodowania w miejscu 
stężenia dolnego dalby. Pomiędzy stężeniami grubość ścianek pali wynosi średnio od 2 do 4 
mm. Elementy wspornikowe wiązań i stężenia w linii wahania wody mocno skorodowane. 
Pale ruchowe w rejonie największych wahań wody skorodowane w 90%.W części 
podwodnej grubość ścianek pali waha się w przedziale od 10 nad dnem od 4 do 6 mm ok. 
0,5 m pod lustrem wody. Powierzchnia pali rurowych w części podwodnej mocno 
skorodowana z licznymi ogniskami rdzy. Pale porośnięte warstwą skorupiaków, tzw.  brodą 
do 5 cm. Cała dalba jest niestabilna; rusza się. Śruby stężające są poluzowane, powłoka 
malarska dalby zniszczona. 

 



Zakres zamówienia. 
Remont dalby należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn. Przebudowa Dalby 
Wyciągowej w Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu autorstwa Biura Projektów BPBM 
BIMOR Sp. z o. o. uwzględniającym Aneks do projektu sporządzony w lipcu 2009 r. Nr B-
728/1/A autorstwa mgr inż. Adama Szymańskiego   i przedmiarem robót, które są 
załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Aneks Nr B-728/1/A stanowi uzupełnienie projektu podstawowego. Wynika on z faktu 
wypełnienia pali dalby w części głowicowej betonem. Z atestu nurkowego nr 4/06/2009 z 
dnia 20.06.2009r. wykonanego przez Hoppe, inż. A. Hoppe (ZPPiH) na zlecenie Urzędu 
Morskiego wynika, że pale wypełnione są betonem na długości od 1,7 do 2,0 m licząc od 
główek pali. W związku z powyższym część głowicową dalby przewiduje się do obcięcia ze 
względu na trudności z wydobyciem betonu z pali, następnie przedłużenie każdego z pali o 
50 cm oraz drobną korektę w uformowaniu zbrojenia każdego z pali w części głowicowej. 
Pozostałe elementy wyposażenia nie ulegają zmianie w stosunku do podstawowego projektu 
budowlanego. 

Wykonawca musi wykazać się osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie budowli hydrotechnicznych i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane 
uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wykonawca w trakcie wykonania przedmiotu umowy dostosuje się do wydanej przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego Decyzji Nr 265/2008 pozwalającej na budowę, jest 
zobowiązany pełnić funkcję Kierownika budowy i prowadzić wydany przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego w dniu 4 listopada 2008 r. Dziennik budowy nr 103/2008. 
Ze względu na prowadzoną przez rybaków na terenie morskiej przystani w Rewalu 
działalność gospodarczą związaną z połowem ryb  remont należy wykonać w okresie 
najbardziej dla nich dogodnym, uwzględniając okresy połowowe i przestoju.               

W związku z powyższym ustalono z rybakami, że remont będzie przeprowadzony w okresie 
od 30 sierpnia do 30 wrze śnia 2010 r.   

Przygotowując ofertę cenową należy uwzględnić wszystkie pozycje wymienione w 

załączonym do SIWZ przedmiarze robót. 

Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  30.09.2010r. 
 
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 
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 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 3  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ . 

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 2 prace związane z remontem obiektów 
hydrotechnicznych, o wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie umowne za 
wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez  Wykonawcę w Formularzu oferty 
– Załącznik Nr 1. 

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

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe wymaganie, jeżeli wykaże, 

iż  dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie budowli hydrotechnicznych  Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

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

6) Oświadczenie  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.      

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ.- Załącznik nr 

1 do niniejszej 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 ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik Nr 7 do 
SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

4.  W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  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. 

 
4. 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 18/08/2010 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 sala 116 
Dnia 18/08/2010 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 234782-2010 z dnia 03.08.2010r. 


