
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

DYREKTOR 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 

Telefon: +48 (91) 4403 423; faks: +48 (91) 4403 441  

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017 

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl  – na której 
opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące 
prowadzonego postępowania. 

 

ZAPRASZA DO ZŁO ŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH 
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 
 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
numer sprawy: PO – II – 370/ZZP – 3/39/2012 
nazwa zadania: 
 
                  REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECI N. 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie. 
 
 
 

 
 

 
 

S Z C Z E C I N ,   2 0 1 2  R O K  
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SPIS TREŚCI: 

 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III Oferty wspólne; 

Rozdział IV Jawność postępowania; 

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja;  

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 
się Wykonawców z Zamawiającym, wadium; 

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział XII Zawarcie umowy; 

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1  – formularz oferty; 
Załącznik nr 2  – oświadczenie Wykonawcy; 

                     Załącznik nr 3  – wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania 
                           spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia; 
Załącznik nr 4  – zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy 
                           ubiegającego się o zamówienie publiczne; 
Załącznik nr 5  – oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust.1; 
Załącznik nr 6  –  wykaz części zamówienia powierzonych 
                            Podwykonawcom; 
Załącznik nr 7  –  przekroje konstrukcyjne parkingu;                             
Załącznik nr 8  –  podkład geodezyjny z zaznaczonym zakresem prac; 
Załącznik nr 9  –  badania geotechniczne gruntu; 
Załącznik nr 10 – przedmiar robót; 

                     Załącznik nr 11 – wzór umowy. 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty. 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane 
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1  do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 
uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub 
umowa spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie 
wynikają z załączonego dokumentu, do ofert Wykonawca załączy pełnomocnictwo 
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej 
zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują 
jej odrzucenie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień uzupełniaj ących. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia prac Podwykonawcom. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 

z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
Urząd Morski w Szczecinie 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110 
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Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
z dopiskiem: 
Nie otwierać przed dniem     29.08.2012 r. godz. 11:00  
Numer sprawy: PO – II – 370/ZZP – 3/39/2012 

              Przetarg na: REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECIN. 
                                         
 
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ II  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I  
pkt 15 z dopiskiem „wycofanie”, 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę 
swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie 
o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 
dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I  pkt 15  przy 
czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 

4. Oferty złożone po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
je Wykonawcom, którzy je złożyli. 

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne. 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

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

4. 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: 
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a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1, odpis z właściwego rejestru, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy – 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 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. 

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

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę konsorcjum zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść post ępowania. 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie 

jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne 
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.)”. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 
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ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu, warunki oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie. 

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 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
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 dwie prace  podobne do objętych 
przedmiotem zamówienia. 
Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć  roboty 
związane  z budową lub remontem dróg, parkingów i ciągów pieszych. 

 
Każda robota o wartości nie mniejszej niż  400 000,00 zł. 
 
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 cz ęści zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Zał ącznik nr 7,  
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

6) Pełnomocnictwo , o którym mowa w Rozdziale III pkt 1  SIWZ. 
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Tylko w przypadku składania oferty wspólnej. 
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 przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ  (art. 26 ust. 2b ustawy). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie 
warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach 
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, wymaga się przedłożenia przez ten podmiot informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której  posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania 
ofert. 

8) Opłacon ą polis ę  lub inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000.00 zł. 

 
Polisa lub inny dokument musi obowiązywać przez cały okres trwania 
zamówienia. 

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, 
2) kosztorys ofertowy  sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót  

– Załącznik nr 10  i Załączników nr 7, 8 i 9. 
3) kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu dokumentów w kasie 

Urzędu wadium.  
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

4. 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. 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 1) i 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 
stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja  

Termin wykonania zamówienia –  90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 
Gwarancja – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 

ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania si ę Wykonawców z Zamawiaj ącym. 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: 
 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie , z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu  przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) wniosek o wydanie SIWZ, 
b) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
c) modyfikacje treści SIWZ. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną 
z datą tego dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych - 
pokój nr 110. 
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8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Hanna Szner,  tel. 91 4403 423, w godz. 7:30 – 15:00, fax 91 4403 441 (czynny 
całą dobę). 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później 
niż na dwa dni przed upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
na stronie internetowej. 

12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie 
internetowej. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania  
wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Wymagania dotycz ące wadium. 
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł (słownie: złotych: 

piętnaście tysięcy zł). 
15. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

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

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

- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

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

17. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
18. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 15  do oferty należy 

załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów 
dokumentów w kasie Urz ędu.  

19. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 
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- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, 

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

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. 

20. 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. 

21. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca ma podać w formularzu ofertowym kwotę ogółem netto plus przynależny 
podatek VAT i cenę brutto ogółem. 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję 
Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy. 
6. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń 

w całym okresie trwania umowy. 
7. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 

do SIWZ, kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 
złotych. 
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9. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół 
ds. Zamówień Publicznych, pok. nr  110, w terminie do 29.08.2012 r. godz. 10:30 . 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty 

wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie środka ochrony prawnej. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę 
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia 
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  29.08.2012r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie, 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 29.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO – II – 370/ZZP – 
3/39/2012 r. z dnia 16.07.2012 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na części: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty 
z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 
– zawartych w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najni ższa cena brutto . 

2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 

3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium – najni ższa cena brutto 
poprzez porównanie cen.  

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie 
podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci 
jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 
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7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą, 
- jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie  zaproszonego do składania ofert, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny 
ofert określonym w SIWZ. 

12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonym w SIWZ. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
ceny ofert, 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Zamawiający unieważnia postępowanie. 

15. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia –w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy. 

1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć spełnione w celu zawarcia 
umowy . 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się 

z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia  i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym Załącznik nr 11  do niniejszej SIWZ. 

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 
ustawy). 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu 

związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 - tym dniu od daty otrzymania 
zawiadomienia o wygraniu postępowania. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa 
w pkt 1, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono 
żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – 
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać  
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę, 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie 
dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza 
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że  Wykonawca 
nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; 
w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. Postanowienie 
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

9. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonane 
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

10.  Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 
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11. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2 ustawy. 

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

13. Na czynności, o których mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału, nie przysługuje 
odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia. 

Symbol kategorii CPV: 45223300-9, 45232130-2. 
Przedmiotem zamówienia jest remont parkingu dla samochodów osobowych oraz drogi 
wewnętrznej dojazdowej na terenie Kapitanatu Portu Szczecin przy ul. Jana z Kolna 9 w 
Szczecinie.  
 
1. Opis ogólny stanu istniej ącego 
 
1.1. Dane ogólne 
 
W przekroju poprzecznym droga dojazdowa do części garażowej i placu manewrowego 
posiada nawierzchnię betonową zamkniętą obustronnie krawężnikiem betonowym.  
W części swojej długości droga nie jest wydzielona i łączy się z powierzchnia parkingu. 
Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez nieregularne spadki poprzeczne i 
podłużne kierujące wodę w stronę parkingu do wpustów ulicznych. W przebiegu 
podłużnym droga przebiega z nawiązaniu do istniejącego terenu. 
 
Istniejący parking dla samochodów osobowych posiada nawierzchnię betonową. 
Przeważająca powierzchnia parkingu zamknięta jest krawężnikiem betonowym. 
Odwodnienie parkingu zapewniają wpustu uliczne przejmujące wodę z nawierzchni i 
odprowadzające wodę do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Wjazd na 
parking odbywa się za pomocą jednego istniejącego wjazdu od strony ul. Jana z Kolna. 
 
1.1.1 Opis stanu technicznego 
 
Parking i droga dojazdowa posiadają nawierzchnię betonową. Nawierzchnia parkingu 
jest w bardzo złym stanie technicznym, stwarzając duże utrudnienia dla korzystających 
z miejsc parkingowych. 
 
1.2. Warunki gruntowo – wodne 
 
Warunki gruntowe w rejonie prac remontowych zostały określone na podstawie 
odwiertów i sondowania terenu do rzędnej 2.0 m.p.p.t. 



  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                          Remont parkingu na terenie Kapitanatu Portu Szczecin. 

 

 16 

W wyniku wykonanych badań stwierdza się, że podłoże ww.  terenu jest zbudowane w 
części przypowierzchniowej z nasypów niekontrolowanych piaszczysto-gruzowych od 
1,4 do 1,7 m p.p.t. Poniżej warstwy gruntów antropogenicznych zalega warstwa osadów 
organicznych: torfu i namułów, grunty organiczne zwłaszcza namuły wymieszane z 
piaskiem.  
Poziom wód gruntowych poniżej poziomu robót ziemnych. 
Wykonane w pobliżu odwiertów geotechnicznych sondowania DPL wskazują, iż grunty 
antropogeniczne zalegające bezpośrednio pod warstwą przypowierzchniową, znajdują 
się w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym, stopień zagęszczenia ID około 0,4-
0,6. Podobnie jak piaski drobne rzeczne zalegające pod gruntami pochodzenia 
organicznego o stopniu zgęszczenia ID około 0,5-0,67. 
 
2.   Opis prac remontowych 
 
2.1.  Dane ogólne 
 
Remont obejmuje następujący zakres robót: 
 - rozbiórkę nawierzchni parkingów i elementów galanterii drogowej, 
 - rozbiórkę istniejących chodników i elementów galanterii drogowej, 

- demontaż elementów kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne,  
   studnie rewizyjne, przykanaliki), 

 - roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 
 - wykonanie podbudów, 
 - wykonanie elementów odwodnienia ( wpusty uliczne, studnie rewizyjne, 
   kanalizacja deszczowa, przykanaliki), 
 - ułożenie elementów galanterii drogowej ( krawężniki, obrzeża), 
 - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, 
 - wykonanie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej  
   gr. 8 cm typ. „Behaton”, 
 - korekta ustawienia latarni parkowych, 
 - roboty wykończeniowe i porządkowe. 
 
2.2.    Dane liczbowe  
 

- powierzchnia chodników z kostki  betonowej prostokątnej– 664 m2, 
- powierzchnia parkingów z kostki  betonowej „Behaton”– 1471 m2, 
- powierzchnia drogi dojazdowej z kostki  betonowej „Behaton” – 208 m2. 
 

 
3. Nawierzchnie 
 
Planuje się wykonanie następujących rodzajów konstrukcji nawierzchni: 
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a) chodniki z kostki betonowej: 
 

 
L.p . Warstwa  Grubo ść [cm]  
1 Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze 

szarym prostokątna  
6 

2 Podsypka piaskowa  3 
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego z 

recyklingu o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

10 

4 Warstwa stabilizująca podłoże Rm 1,5 MPa 10 
 Razem:  29 

 
b) parking 
  
 

L.p . Warstwa  Grubo ść [cm]  
1 Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze 

szarym typ. „Behaton” 8 

2 Podsypka piaskowa 3 
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego z 

recyklingu o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

20 

4  Warstwa stabilizująca podłoże Rm 2,5 MPa 20 
 Razem:  51 

 
 
 

c) droga dojazdowa 
  
 

L.p . Warstwa  Grubo ść [cm]  
1 Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze 

szarym typ. „Behaton” 8 

2 Podsypka piaskowa 3 
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego z 

recyklingu o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

25 

4  Warstwa stabilizująca podłoże Rm 2,5 MPa 20 
 Razem:  56 

 
3.1. Szczegółowe wymagania odno śnie wykonania nawierzchni 

 
3.1.1. Warstwa wzmacniaj ąca z kruszywa stabilizowanego cementem 
Biorąc pod uwagę przeznaczenie ( droga dojazdowa i parking dla samochodów 
osobowych) oraz wyniki badanego terenu szczególnie stopnie zagęszczenia ID, jako 
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wzmocnienie podłoża należy wykonać stabilizację Rm 2,5 MPa o grubości 20 cm 
zagęszczoną do Is ≥ 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.  
 
3.1.2. Podbudowa zasadnicza 
 
Jako podbudowę zasadniczą zastosowano recykling betonowy o uziarnieniu ciągłym jak 
przy kruszywie łamanym tj. 0/31,5 i zawartości zanieczyszczeń ( gruz ceglany, dachówki 
i inne) do 5%. Stopień zagęszczenia Is ≥ 1.00 oznaczonego zgodnie  
z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy podbudowy zasadniczej pod drogą dojazdowa wynosi 25 cm, w 
przypadku parkingu 20 cm. 
 
3.1.3.Podsypka piaskowa pod warstwy ścieralne  
 
Na podsypkę pod warstwy wierzchnie ścieralne stosować kruszywo naturalne o frakcji 
0/8. Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. 
 

3.1.4.Kostka betonowa 
 
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa gr. 8 i 6 cm powinna odpowiadać 
wymaganiom w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, 
nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie przy użyciu płyt dociskowych. 
Powinna być gatunku 1. 
Powinna spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość min. 50 MPa , 
- nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie   

więcej niż 5%, 
   
- ścieralność określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie  
  więcej niż 4 mm, 
- mrozoodporność spełniająca wymagania normy PN-B-06250. 
 
Grubości kostki w zależności o przeznaczenia: 
- ciągi piesze - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm o wymiarach 20x10 cm, 
- parking, droga dojazdowa - kostka betonowa typ „Behaton” o wymiarach 20x16,5 cm. 
Kostka po ułożeniu powinna być dobrze ubita. Szerokość spoin nie powinna 
przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku 4mm. Spoiny należy wypełnić 
piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału 
 
4. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne obejmują: 
  
 - wykopy pod konstrukcje drogi dojazdowej, parkingu oraz chodników, 
 - wykopy związane z remontem elementów odwodnienia, 
 - zasypanie wykopów jw.  z zagęszczeniem, 
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 - wyprofilowanie i zagęszczenie wykopów pod warstwy konstrukcyjne. 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić prawidłowe odwodnienie 
wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z przebiegiem uzbrojenia podziemnego. W miejscu kolizji uzbrojeniem terenu 
wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
5. Odwodnienie 
 
Planuje się remont istniejącego systemu odwodnienia. 
Zebranie wód opadowych przewidziano za pomocą wpustów ulicznych Ф 500 z kratką 
ściekową typu ciężkiego z osadnikiem, umiejscowionych wzdłuż linii planowanych do 
wymiany krawężników. Odprowadzenie wód z wpustów ulicznych przewidziano za 
pomocą przykanalików z PCV Ф 160 mm. Rury należy układać w wyprofilowanej i 
zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Po zamontowaniu rurociągu należy 
wykonać jego obsypkę i zasypkę gr. 20 cm piaskiem wraz z zagęszczeniem. 
Na trasie planuje się wymienić studnie rewizyjne wykonane z kregów betonowych B 45 
o średnicy 100 cm z pierścieniem odciążającym, z przykryciem włazem żeliwnym typu 
ciężkiego Ф 60 cm. Studnie posadowić na płycie betonowej z betonu B25. 
Na części parkingu spełniającego role placu manewrowego planuje się zebranie wód 
opadowych za pomocą wpustów ulicznych Ф 500 z kratką ściekową typu ciężkiego z 
osadnikiem, umiejscowionych w osi placu z zastosowanie spadków kierunkowych. 
Ponieważ studnia kanalizacji deszczowej na placu manewrowym ma uszkodzony 
odcinek rurociągu na odpływie w kierunku istniejącego kolektora deszczowego, 
zachodzi konieczność wykonania nowej studni i położenia nowej kanalizacji pod 
parkingiem oraz częściowo pod posadzką budynku garażowego i włączenia do 
istniejącej studni Wavin za ścianą budynku garażowego. 
 
 
6. Kraw ężniki i obrze ża 
 
Należy stosować krawężniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego na ławie 
betonowej z oporem. Dla wykonania ław betonowych należy stosować beton B15. 
Planuje się następujące rodzaje ustawienia krawężnika: 
 

a) krawężniki na drodze dojazdowej i na ciągach zasadniczych – stojący 
15x30x100 na ławie betonowej z oporem, wysokość odsłonięcia 12 cm, 

b) krawężnik na zjazdach i podjazdach - stojący 15x30x100 na ławie betonowej 
z oporem, wysokość odsłonięcia 4 cm, 

 
Obrzeża należy stosować betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x25x100 cm na 
podsypce piaskowej 0/4. 
 
7. Roboty wyko ńczeniowe 
 

     - ułożenie warstwy humusu na  powierzchni za krawężnikami i obrzeżami na 
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        szerokości prowadzonych robót ( około 1 m), 
     - obsianie powierzchni jw. nasionami traw, 
     - doprowadzenie terenu przyległego do stanu wyjściowego. 
 

8. Kontrola jako ści robót 
             
              Kontrola robót będzie obejmowała: podbudowy i nawierzchnie.  
 
8.1. Podbudowy   
 

a)    Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
                    badania będą wykonywane w czasie robót i będą obejmowały: 
 
wilgotno ść mieszanki kruszywa z cementem, 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podłoża przypadająca na jedno badanie ( 250m2), 
zagęszczenie warstwy,  
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Maksymalna 
powierzchnia ulepszonego podłoża przypadająca na jedno badanie ( 250m2),  
grubo ść ulepszonego podło ża, 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości 
co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej 
o więcej niż ±1 cm, 
wytrzymało ść na ściskanie, 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 
i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, 
w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować 
i przechowywać zgodnie z opisem w normie dotyczącej stabilizacji 
cementem. Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz następne 3 próbki po 
28 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 
3.1.1. Maksymalna powierzchnia ulepszonego podłoża przypadająca na jedno badanie 
– jedna seria 6szt ( 250 m2).  
 

b) Podbudowa z recyklingu betonowego stabilizowanego mechanicznie 
 
W ramach podbudowy z recyklingu betonowego przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca musi  wykonać badania kruszywa betonowego przeznaczonego do 
wbudowania  i przedstawić wyniki tych badań w celu akceptacji materiałów.  
W trakcie wykonywania podbudowy z recyklingu betonowego należy wykonywać 
badania uwzględniające: 
wilgotno ść mieszanki, 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
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próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17, 
zagęszczenie podbudowy, 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1.00. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według 
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 250 m2. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy, 
równo ść podbudowy, 
nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
grubo ść podbudowy,  
grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 
niż ±10%, 
spadki poprzeczne podbudowy, 
spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne ze 
szczegółami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowych, załącznik do SIWZ oraz 
uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji prac, z tolerancją ± 0,5%. 
 
8.2. Nawierzchnie  
 
Badania będą obejmowały: 
prawidłowo ść ubicia kostki  , 
osiadanie kostki nie powinno być dostrzegalne po swobodnym jednokrotnym 
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na pojedyncze kostki 
prawidłowo ść wypełnienia spoin,   
poprzez wybranie wypełnienia na odcinku   10 cm i zmierzenia głębokości, w trzech 
losowo wybranych miejscach, 
sprawdzenie konstrukcji nawierzchni,  
w losowo wybranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na pow. około 0,1 m2, i 
sprawdzeniu jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 
sprawdzenie wi ązania kostki   
wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny powierzchni. 
 
UWAGA 
 
- Spadki poprzeczne powinny być zgodne z założonymi w Załączniku nr 7 do SIWZ z 
tolerancją 0,5%, 
- Nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość poddania badaniom lub kontroli wybranych 
przez siebie dowolnych miejsc i warstw podbudowy oraz nawierzchni na terenie 
remontowanego parkingu. 
 
 
  

 

                            ZATWIERDZIŁ 
 

       Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
                                                                                        Andrzej Borowiec 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
............................................................ 
         (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECI N. 
                                
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –  

Rozdział XIV SIWZ: 

- cena netto ogółem ......................... zł 

(słownie …………..………………………………………………………………), + 

VAT  (…..%)…………….. zł   (słownie;………………………. ………………... …………), 

- cena brutto ogółem ……………………… zł 

(słownie:………………………………………………………………………………...………). 

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie – 90 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy stanowiącym  Załącznik nr 11  do SIWZ oraz w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach: ………………….……….. 

      …………………………………………………………………………………………………. 
Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polski  

       

 

                                       .............................................................. 

           (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
............................................................ 
         (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na:  
 
REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECI N, 
 

oświadczam, że spełniam 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. 
 
 
 
                                                                               ……………………………………………….. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
............................................................ 
         (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

WYKAZ ROBÓT 
 
 
 

LP. Roboty podobne do przedmiotu 
zamówienia o wartości co najmniej 
400 000.00 zł każda, zgodnie z Rozdz. 
V, ust.1pkt.4  

Data i miejsce wykonania Całkowita wartość  w 
zł 

1. 
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
    

   

* do robót wyszczególnionych należy załączyć dokumenty  potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.. 
 
 
 
 
 

                                                                       ……………………….…………………….. 
 (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
………………………………….…………………………………………. 

(Nazwa podmiotu składającego zobowiązanie) 
 
 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
 

(zobowiązanie wypełniają wyłącznie Wykonawcy,  
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 7 SIWZ) 

 
 
Zobowiązuję się do oddania…………………………………………………………………….. 
                                                       (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn. 
 
        REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECI N,  
 
w zakresie * - wiedzy i doświadczenia, 

- potencjału technicznego, 

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

- zdolnościach finansowych. 

zgodnie  z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 
 
 
                                          ……………………………………………………………… 

                               (data i podpis składającego zobowiązanie) 
 
 
 
 
 
 
*należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
............................................................ 
         (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: 
 
 REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU SZCZECI N, 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                       ……………………………………….. 
                                                                                 ( data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6  do SIWZ 

 
 
 
............................................................ 
         (pieczęć Wykonawcy) 
 

  
WYKAZ CZĘŚCI ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM 

 
 

Lp.  Części robót powie rzonych Podwykonawcom  
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 

................................ dn. ........................  .................................................................... 
(data i podpis Wykonawcy) 
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                                                                                     Załącznik nr 7  do SIWZ 

 
 

                                         Przekroje konstrukcyjne parkingu. 
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                                                                                                    Załącznik nr 8  do SIWZ 
 
 
                   Podkład geodezyjny z zaznaczonym  zakresem prac. 
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                                                                                                 Załącznik nr 9  do SIWZ 

 
                                           Badania geotechniczne gruntu 
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                                                                                                 Załącznik nr 10  do SIWZ 
 
                                                             Przedmiar robót 
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                                                                                                 Załącznik nr 11  do SIWZ 

 
 

Wzór umowy 
Dot. post ępowania Nr PO-II-370/ZZP-3/39/12 

 
 

 


