
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/22/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 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  : CPV – 45240000-1 
 
Przedmiotem zamówienia jest remont przystani refule ra przy polu refulacyjnym 

Mańków.  

Przystań pola refulacyjnego „Mańków” usytuowana jest na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego 

zwanej dalej Roztoką Odrzańską w bezpośrednim sąsiedztwie 44,0 km toru wodnego Świnoujście – 

Szczecin. Rysunek sytuacyjny stanowi Załącznik nr 1do opisu przedmiotu zamówienia. 

Opis konstrukcji obj ętych remontem:  

 
Pomost dla cumowników: 
Pokład pomostu ze stalowej kratki ażurowej (typu Mostostal). Pomosty wyposażone są w barierki. 
Długość całkowita pomostu ok. 102 m, szerokość 1,2 m. 
 
Estakada rurociągu: 
Konstrukcja stalowa składająca się z 8 kratownic przestrzennych jednoprzęsłowych o rozpiętości 
l=20,0m i jednej kratownicy przestrzennej (pierwsza od strony wody o rozpiętości l=12,0m). Po obu 
stronach rurociągu przewidziano pomosty komunikacyjne dla jego obsługi, zabezpieczone barierkami. 
Pomost komunikacyjny po stronie południowej posiada pokład stalowy (kratka pomostowa), natomiast 
po stronie północnej pozbawiony jest pokładu. 
 
Bezpośrednie podparcie rurociągu: 
Wszystkie drewniane, klinowe elementy bezpośredniego podparcia rurociągu (2x42=84szt.) uległy 
biologicznej degradacji (zgnilizna miękka), należy je wymienić oraz wykonać zamocowanie podkładek 
gumowych (używana taśma przenośnikowa) na skośnych powierzchniach klinów. Rysunek 
konstrukcyjny podpór rurociągu na estakadzie stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Komunikacja piesza ląd – estakada: 
Przejście z lądu na estakadę rurociągu i dalej na przystań nie spełnia wymogów bhp, należy wykonać 
podest drewniany 1,2x8≈10m2 
Pokład północnego pomostu estakady rurociągu: 
Brak pokładu uniemożliwia bezpieczną pracę podczas regulacji ułożenia rurociągu na bezpośrednich 
podporach klinowych, należy wykonać pokład z kratek pomostowych (0,6x172,0m). 
Zakres zamówienia. 
 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 



- Demontaż stalowego podestu umożliwiającego przejście z lądu na estakadę; 

- Wykonanie podestu drewnianego o wymiarach 1,2x8≈10m2; 

- Wymiana drewnianych, klinowych elementów bezpośredniego podparcia rurociągu (2x42=84szt.) 

oraz zamocowanie podkładek gumowych (używana taśma przenośnikowa) na skośnych 

powierzchniach klinów; 

- Czyszczenie oraz malowanie barierek i drabinek pomostu; 

- Wykonanie stalowego pomostu komunikacyjnego (kratka pomostowa) po północnej stronie 

estakady; 

- Ustawienie tablicy zakazującej wejścia na obiekt osobom postronnym; 

- Transport usuniętych elementów estakady do punktu skupu złomu. 

Kolorystyka elementów wyposażenia przystani refulera przy polu Mańków powinna być zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz.645 z późn. zm.).  

 
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 :   najni ższa cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. 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 5 
do niniejszej SIWZ. 

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

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 te roboty zostały wykonane należycie , stanowiącego Załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ 



Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w 
ciągu ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał minimum 3 roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o 
wartości co najmniej równej   wartości składanej oferty. 

Za prace podobne Zamawiający uzna roboty polegające na wykonaniu lub remoncie 
stalowych konstrukcji hydrotechnicznych. 
 
W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

5) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 6, Zamawiający 
dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części 
zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

7) 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 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

      2) kosztorys wykonawczy, sporządzony na postawie przedmiaru robót – Załącznik  

          nr 7 do S I W Z. 

          W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3  
      niniejszego rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

Termin wykonania zamówienia –   do 16 sierpnia  2011 roku. 
 
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 01 /07/2011 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 116  dnia  01/07/2011 r.,  o godz. 11:00. 

Wysłano do BZP – 16.06.2011 roku,  Nr ogłoszenia  167811- 2011 

 

Data wysłania 16.06.2011r. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


