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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/20/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa 
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:  

Usuwanie zniszczonych elementów umocnie ń oraz innych obiektów z pla ż 

 
(Wspólny słownik zamówień CPV: 90680000-7) 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
rozbiórka elementów zniszczonych umocnie ń brzegowych i innych elementów 
zanieczyszczaj ących pla że wraz z ich zagospodarowaniem w sposób zgodny z z ustaw ą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pó źn. zm.). 
Kod CPV – 90680000-7 
 
Poni żej podano lokalizacje oraz zakres planowanych robót . 
 
1. Pozostałości po slipie dla hydroplanów – Rogowo, km 347.61. 

  

Wyrwanie i wywiezienie z pla ży ścianki szczelnej o długo ści 10m (długo ści brusa 4m).  

Usuni ęcie z pla ży i wywiezienia na wysypisko 10 szt. płyt betonowyc h o wymiarach 
2x4x0,2m. 

 

 

 

 

 

 



 2

2. Zniszczona konstrukcja betonowa – Mrzeżyno km 352.05. 

  

Rozbiórka i wywiezienie na wysypisko elementów beto nowych 9 x 0,2 x 0,5 x 3,0m = 2,7 
m3, 

2 x 3,14 x 0,15 x 0,15 x 2,0 = 0,28 m 3. 

Wyrwanie i wywiezienia z pla ży dwóch pali stalowych o śr.  0,3 m i długo ści 4m. 

3. Resztki betonowego ogrodzenia – Mrzeżyno km 358.10. 

  

Usuni ęcie z pla ży i wywiezienia na wysypisko 10 szt. betonowych słu pków 0,1 x 0,1 x 
2,0m. 

 

4. Fundamenty wieży – Mrzeżyno km 358.38. 

  

Usuni ęcie z pla ży i wywiezienia na wysypisko 4 szt. betonowych fund amentów nóg wie ży. 
Objętość jednej nogi ok. 0,5m 3. 

 

5. Resztki ceglanego ogrodzenia - Pogorzelica km 361.29. 
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Rozbiórka i wywiezienia na wysypisko gruzu ceglaneg o razem ok. 1,6 m 3. 

 

6. Gruz po zniszczonym POWT Pogorzelica – km 365.40. 

  

Usuni ęcie z pla ży i wywiezienia na wysypisko gruzu: razem ok. 10 m 3. 

 

7. Gruz betonowy i bloki starej opaski – LM Niechorze km 368.20. 

  

 

Rozbiórka elementów starych umocnie ń i wywiezienia na wysypisko  ok. 20 bloków 
(1,0x1,0x2,0m) i ok. 10 m3 gruzu betonowego. 
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8. Elementy fundamentów – Łukęcin  km 381.55. 

  

Usuni ęcie z pla ży i wywiezienia na wysypisko  ok. 15 fundamentowych  kręgów 
betonowych.  

 

9. Elementy betonowe fundamentów – Łukęcin km 381,68. 

  

Usuni ęcie z pla ży i wywóz na wysypisko ok. 10 fundamentowych kr ęgów betonowych.  

 

10. Resztki opaski z bloków betonowych (1,0x1,0x2,0m) – Dziwnówek km 384.68 – 385.58 

(900 m). 

  

Rozbiórka starych umocnie ń i wywiezienie na wysypisko ok. 450 bloków betonowy ch (bez 
wyrywania pali drewnianych). 

11. Grupa gwiazdobloków i piramidek w miejscu dawnej wieży – WPN, Świętoujść  
      km 398,35 – 398.47. 
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Rozbiórka elementów starych umocnie ń i wywiezienia na wysypisko ok. 50 
gwiazdobloków (150 kG) i ok. 300 piramidek (70 kG).  

 

12. Ruiny budynku na plaży – WPN, Grodno km 406.40. 

  

Rozbiórka i wywiezienia na wysypisko resztek muru c eglano – kamiennego o grubo ści ok. 
0,5m – razem ok. 250 m 3. 

 

Uwaga:  

Wynagrodzenie za wykonanie robót powinno uwzgl ędniać wszelkie koszty, w tym nale żne 
opłaty zwi ązane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w wynik u wykonania 
zamówienia. 

 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 
zamówień uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  –do 15 czerwca 2012r  
 
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; 
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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 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

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 usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do 
niniejszej SIWZ . 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli 
wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 1 pracę polegającą na budowie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego o wartości co najmniej  400 000 zł (czterysta 
tysięcy złotych).  

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) Oświadczenie  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom 
(jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

6) 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 przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 6  do SIWZ  (art. 26 ust.2b ustawy).  

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) dowód wniesienia wadium, tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium 
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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. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  zawierające błędy,  lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia 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.    

6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1),3) niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  
pkt 2) , a ich oferty  odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy. 

 
Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie 
złotych :dziesięć tysięcy złotych). 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru 
Wykonawcy: 

a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego 
w Szczecinie  

 Narodowy Bank Polski O/O Szczecin 
       nr : 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 

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

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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.). 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 

3) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

4) 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.  

5) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 
a)  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8, 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po 
zawarciu umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano, 
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c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, 

6) 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. 

7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana : 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
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 
16/05/2012r. 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 29 
Dnia  16/05/2012 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia:  08.05.2012        Ogłoszenie nr: 144824 -2012 
 

Szczecin, dnia:  08/05/2012r. 

 


