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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/40/10 
 
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 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 45 247120-7 
 
Prace czerpalne w porcie Mrzeżyno w 2010 roku. 

Zakres zamówienia obejmuje roboty czerpalne, mające na celu usunięcie spłyceń dna, 
powstałych w czasie eksploatacji i uzyskanie następujących głębokości technicznych: 

• przy Nabrzeżu Odpraw Granicznych – 2,5 m 
• przy umocnieniu wschodniego brzegu Regi – 1,5 m 
• tor podejściowy z morza – 3,5 m 
• tor wewnątrz portu oraz obszar po jego wschodniej stronie – 3 m 

Roboty obejmują także odkład urobku na plażę w Mierzynie, po zachodniej stronie ujścia 
rzeki Regi. 

II. Informacje ogólne o obiekcie 
a) Prace wykonywane będą przy Nabrzeżu Odpraw Granicznych, przy umocnieniu 

wschodniego brzegu rzeki Rega, na torze podejściowym z morza, torze w porcie a 
także poza torem wewnątrz portu. Lokalizacja miejsca prac czerpalnych 
przedstawiona jest na załączniku graficznym 

b) Szerokość toru w dnie wynosi 30 m 
c) Głębokość toru podejściowego z morza wynosi 3,5 m, głębokość toru w porcie 3,0 m 

(zgodnie z treścią § 5 pkt. 1a i 1b Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Szczecinie z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, 
Lubiniu, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie 
oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu – opublikowanym 
Urzędowym Województwie Zachodniopomorskiego nr 81, poz. 1405) 

d) Nabrzeże Odpraw Granicznych – długość L=42 m, nabrzeże oczepowe na ściance 
szczelnej Larssen IIIn, rzędna korony +1,30 m Hd=3,50m głębokość techniczna przy 
nabrzeżu wynosi 3,0m – nabrzeże zlokalizowane jest na wysokości budynku 
Bosmanatu Portu w Mrzeżynie 

 
e)  Podstawowa ilo ść, któr ą zakłada Zamawiaj ący do wydobycia w ramach 

zamówienia wynosi 16 000  m ³.    Objętość, która b ędzie zrealizowana w ramach 
zamówienia uzale żniona jest od ceny 1 m 3   zaproponowanej przez Wykonawc ę, 
który zło ży najkorzystniejsz ą ofert ę oraz kwoty jak ą Zamawiaj ący mo że 
przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia. Powy ższa wielko ść stanowi ć będzie 
równie ż podstaw ę szacunku Zamawiaj ącego do podj ęcia ewentualnej decyzji o 
uniewa żnieniu post ępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
 
 
 



III. Warunki ekonomiczne i techniczne wykonywania robót. Rozliczanie ilości urobku. Cena  

        jednostkowa wydobycia, transportu i wyregulowania (odłożenia) na plażę 1 m3 urobku  

        powinna uwzględniać poniesienie wszystkich kosztów wykonania przedmiotu 

        zamówienia. Roboty objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane po wykonaniu 

         pogłębienia wg obmiaru wynikającego z różnic pomiędzy sondażami poroboczym i  

         przedroboczym. Pomiary sondażowe przedrobocze i jednokrotny poroboczy oraz  

         obliczenia kubatur wykonuje Zamawiający nieodpłatnie. W przypadku konieczności  

         wykonania kolejnych sondaży poroboczych w tych samych miejscach – (gdy nie  

        uzyskano głębokości projektowych), sondaże te będą wykonane odpłatnie. Wykonawca  

         jest zobowiązany uzyskać głębokość określoną w projekcie robót (sondażu  

przedroboczym) i tylko po osiągnięciu tej głębokości wyznaczonych do pogłębienia 

roboty będą odbierane i rozliczane. Ewentualne przegłębienia nie mogą przekraczać 

tolerancji określonej w rozporządzeniu Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 1 czerwca 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645) i nie będą uwzględnione w 

rozliczeniu robót. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego sondaż przedroboczy wraz  z  

zaznaczonym obszarem do pogłębienia wykonany nie później jak 45 dni przed 

rozpoczęciem prac. W przypadku, gdy w okresie po wykonaniu sondażu 

przedroboczego, lecz przed rozpoczęciem robót wystąpi sztorm o sile powyżej 70 B, 

sondaż przedroboczy  zostanie przez Zamawiającego powtórzony. 

Miejsca postojowe dla jednostek, punkty zasilania i miejsca poboru wody znajdują  się w 

dyspozycji Zarządu Morskiego Portu Mrzeżyno, 72-300 Mrzeżyno  ul. Portowa 6. 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący   przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 



 
Termin wykonania zamówienia –  do 10 grudnia 2010 r oku. 
 
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. 

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   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  2 prace czerpalno-refulacyjne o wartości nie 
mniejszej niż  500 000 zł każda. 

          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: 

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

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. 

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 27/09/2010r. 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 27/09/2010,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 10.09.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


