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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-3/24/11 
 
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:  
Sztuczne zasilanie pla ży w Dziwnowie km 389.00 – 390.40 
 
(Wspólny słownik zamówień CPV: 76500000-8) 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania plaży 
 w Dziwnowie - km: 389.00 – 390.40 

Informacje ogólne: 

1.1 Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału - 160 000 m3  
1.2 Długość planowanego do zasilenia odcinka plaży  -     1 400 m 

 

Miejsce poboru materiału 

Do zasilania rozpatrywanego odcinka brzegu przewidziano pobór piasku z wymienionych 
poniżej miejsc poboru:  
 
1.1. Pole poboru nr 1  

Pole ukopu morskiego w Dziwnowie, które to pole znajduje się ok. 7 km na północny -
zachód od Dziwnowa – objętość materiału  142 tys. m 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.2. Pole poboru nr 2 
Tor podejściowy z morza do portu Dziwnów – obj ętość materiału 18 tys. m 3 
Lokalizacja miejsca poboru przedstawiona jest na załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, 
Materiał z pola poboru nr 2 należy odłożyć na zachodnim końcu nasypu pomiędzy 
przekrojami 390.40, a 390.25 w odległości ok. 1000 m na wschód od falochronu. 

 
Kształt i poło żenie nasypu 
 

Współrz ędne geograficzne punktów wyznaczaj ących 
poło żenie pól Dziwnów I oraz Dziwnów II 

Pole Dziwnów I 
Punkty szerokość geograf. - B długość geograf. - L 

 stopnie minuty sekundy stopnie minuty sekundy 
A 54 4 0,414 14 35 20,271 
B 54 4 51,212 14 35 19,769 
C 54 4 51,415 14 36 20,297 
D 54 4 0,617 14 36 20,779 
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Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest 
izohipsę ±0,0 m po zasilaniu, oraz odlądową granicę sztucznej plaży pokazano na mapie 
(rys. 1). Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono na rysunkach 
od 2 do 34.   

 
W tabeli 1, dla poszczególnych przekrojów pomiarowych, przedstawiono podstawowe 
parametry nasypu sztucznego zasilania, i podano współrzędne punktów określających 
położenie ww. linii granicznych nasypu.    
Natomiast w tabeli 2 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości 
przekrojów, oraz wynikające stąd kubatury nasypu dla poszczególnych odcinków brzegu 
między przekrojami, oraz całkowitą objętość proponowanego nasypu sztucznego zasilania. 
 
Przekroje, w których przedstawiono kształt i położenie planowanego nasypu (tabela 1) 
zaznaczono na rys. 1.   
Współrzędne punktów podano w układzie WGS84 UTM33, wysokości i głębokości podano w 
układzie odniesienia – „Kronsztadt”.  
 
Charakterystyka kształtu i poło żenia proponowanego nasypu. 

 
Przyjęto następujące podstawowe parametry nasypu: 
- szerokość sztucznej plaży -  ok. 50 m 
- rzędna górnej krawędzi sztucznej plaży - ok. +2,5 m 
- nachylenie sztucznej plaży - 1 : 20 
- nachylenie sztucznej skarpy podwodnej - 1 : 40 

   
Wyznaczenie niezb ędnych ilo ści materiału zasilaj ącego dla uzyskania bezpiecznego 
profilu brzegu dla warunków sztormu 100-letniego 

Objętość nasypu wynosi 131 777 m3 (tabela 2). Biorąc pod uwagę potrzebę wykonania 
niewielkich zakończeń oraz uwzględniając dokładność wykonanego oszacowania można 
przyjąć, że objętość zaprojektowanego nasypu sztucznego zasilania wyniesie w 
zaokrągleniu ok. 133 tys. m3. 

Całkowita długość nasypu, który zostanie narefulowany od ok. km 388,85 do ok. km 390,45, 
wyniesie w przybliżeniu ok. 1617 m. Na 1 mb długości nasypu przypadnie zatem średnio ok. 
82,2 m3  nasypu. 

Objętość zaprojektowanego nasypu pomnożono przez współczynnik RA = 1,2 (rozdział 2) 
uzyskując w ten sposób objętość piasku VP, którą należy pobrać z pola ukopu morskiego 
Dziwnów aby uzyskać na brzegu zaprojektowany kształt i objętość nasypu.  

VP = 133 x 1,2 = 159,6 tys. m3 , co po zaokrągleniu dało VP = 160 tys. m 3   

 
Zalecenia wykonawcze do sztucznego zasilania pla ży w Dziwnowie km: 389,00-390,40 
 

1. Założono, że na odcinku km 389,00–390,40 plaża i wydma powinny zapewnić 
bezpieczeństwo zaplecza w przypadku wystąpienia sztormu 100-letniego Tp = 100. 

2. Wyznaczone parametry sztucznej plaży i przybrzeża powinny wynosić: 
     - szerokość sztucznej plaży -  ok. 50 m 
     - rzędna górnej krawędzi sztucznej plaży - ok. +2,5 m 
     - nachylenie sztucznej plaży - 1 : 20 
     - nachylenie sztucznej skarpy podwodnej -  1 : 40 
3.   Wymagania takie powinien spełniać nasyp razem z brzegiem istniejącym. W  związku z 

tym istniejąca obecnie wydma nie wymaga uzupełnienia. 
4.  Parametry te odnoszą się do typowego odcinka nasypu. Na odcinkach przejściowych, 

gdzie nasyp łączy się z brzegiem naturalnym parametry te powinny być odpowiednio 
mniejsze (rys. 1), 

5. Bezpośrednie zasilanie brzegu należy prowadzić na plaży i przyległym obszarze strefy 
przybrzeżnej z uwzględnieniem naturalnej (rzeczywistej) geometrii brzegu,  
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6. Zaleca się formowanie plaży o szerokości średniej ok. 50 m i nachyleniu zbliżonym do 
naturalnego, tj. 1:20, stwarzającym mniejszą podatność na rozmywanie. Wysokość plaży 
u podnóża wydmy powinna wynosić ok. +2,5 m npm, 

7. W części podwodnej projektuje się nachylenie 1:40, pozwalające na pominięcie 
współczynnika spływu. 

8.    Zaprojektowana linia brzegowa wyrównuje istniejące załamania i łagodnie przechodzi do 
styku z plażą naturalną.  

9.    Znajdujące się na plaży i u podnóża wydmy resztki starych opasek należy przykryć 
refulatem. 

10. Zasilanie powinno mieć charakter „otwarty”, tj. w groblach utrudniających spływ refulatu 
do morza powinny być przerwy, aby nie ograniczać nadmiernie odpływu piasku do 
przybrzeża. 

11. Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, tj. 
izohipsę ±0,0 m po zasilaniu oraz granicę odlądową nasypu sztucznej plaży pokazano 
na mapie (rys. 1). Przekroje poprzeczne co 50 m planowanego nasypu przedstawiono na 
rys. od 2 do 34. 

12. W tabeli 1 zebrano podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania, w przekrojach i 
podano współrzędne punktów określających ich położenie. 

13. W tabeli 2 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów 
oraz wynikające stąd kubatury poszczególnych odcinków, całkowitą objętość 
projektowanego nasypu sztucznego zasilania na odcinku od km 388,85 do km 390,45, a 
także objętość piasku którą należy pobrać z pola I ukopu morskiego Dziwnów aby 
uzyskać projektowany nasyp na wyżej wymienionym odcinku brzegu . 

14. Zaprojektowana objętość nasypu wynosi 133 tys m3.  
15. Na podstawie analizy porównawczej cech piasku z pola I ukopu morskiego Dziwnów 

oraz piasku budującego rozpatrywany odcinek brzegu w Dziwnowie, a także cech 
piasku, założonego przy projektowaniu nasypu, określono ilość piasku potrzebną do 
zasilania w celu utworzenia nasypu  V= 160 tys. m 3. 

16. Objętości piasku niezbędne do odbudowy plaży i przybrzeża wynoszą od 50,4 do 122,4 
m3/mb brzegu. 

17. Współrzędne punktów podano w układzie WGS 84 UTM 33, wysokości i głębokości 
podano w układzie odniesienia „Kronsztadt”. 

 
Zakładana technologia prac czerpalnych 
 
1. Materiał piaszczysty z wyznaczonego obszaru powinien być pobierany pogłębiarką 

ssąco-refulującą. Uwzględniając technologię poboru materiału piaszczystego z dna oraz 
geologiczne uwarunkowania i parametry warstw złożowych generalnie zaleca się taki 
dobór ciśnień w głowicy urabiającej pogłębiarki i prędkość przemieszczania się jednostki, 
który umożliwi zdjęcie z dna morskiego warstwy piasku o ustalonej minimalnej dla tego 
pola miąższości. Wartość ta mieści się w przedziale od 0,85 do 3,20m. (wg rozpoznania 
PIG z 1998r.) 

2. Eksploatacja powinna odbywać się metodą warstwową i systemem bruzdowym. 
Podstawowym wymogiem eksploatacji jest prowadzenie systematycznych kursów 
pogłębiarki (bruzd eksploatacyjnych), biegnących kolejno jeden obok drugiego, aż do 
całkowitego zdjęcia warstwy piasku z danej działki eksploatacyjnej. Odległości pomiędzy 
kolejnymi bruzdami powinny być oczywiście jak najmniejsze, aby uniknąć strat urobku. 
Po zdjęciu wierzchniej warstwy należy zdejmować kolejne, aż do całkowitego wybrania 
osadów piaszczystych przydatnych do zasilania plaży, lecz nie gł ębiej ni ż 2 m od 
powierzchni dna , co pozwoli na zachowanie równowagi dna. Przyjęcie powyższych 
założeń ułatwi prowadzenie racjonalnego wydobycia piasków przeznaczonych do 
zasilania brzegów i kontrolę tego wydobycia.  

3. Gwarancją efektywnego urabiania złoża jest wyposażenie pogłębiarki w odpowiedni 
system nawigacji satelitarnej pozwalający pozycjonować pogłębiarkę z dużą precyzją 
oraz kontrolne pomiary batymetryczne eksploatowanego rejonu złoża. 

 

Rozliczenie ilo ści urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametró w pla ży: 
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1. Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Mrzeżynie niezbędna do obliczenia faktur 
częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z 
zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu. wynoszącym 0,95 

2. Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie na podstawie porównania 
sondaży przed- i poroboczych wykonanych przez jednostkę sondażową Urzędu 
Morskiego w Szczecinie w miejscu poboru urobku. Sondaż poroboczy zostanie 
wykonany po upływie ok. 7 dni od zakończenia poboru materiału piaszczystego tj. po 
zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji.  

3. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 
sondażu (np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 30B, 
stan morza powyżej 20B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie) 
dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie obmiaru 
ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu 
wynoszącego 0,95.. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału 
piaszczystego dostarczonego na plażę. 

4. Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji 
założeniami zostanie dokonane na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego 
przez Wykonawcę. 

 
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 listopada 2011 
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
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 3  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcze śniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert., a w stosunk u do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4,  
Zamawiaj ący dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowi ązany wskaza ć części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

9) Wykaz wykonanych usług  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 (referencje), że usługi 
zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5  do SIWZ. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem term inu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie  wykonał minimum 3 
prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości 2.000 000,00  (dwóch 
milionów) zł każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu 
urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia - Rozdział XIV SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

10)  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). 

11)  Wykonawca, który wygra post ępowanie zobowi ązany będzie do przedło żenia 
aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego przez  Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik 
Nr 1. 

 Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji 
zamówienia. 

  

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I ust. 3  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 
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3) dowód wniesienia wadium tj.: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium. 
 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego 
rozdziału. 

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.    

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

 
Wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł (słownie: 

złotych: sto tysięcy złotych). 
14. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 
      - 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.). 

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

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

2. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
3. 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.  

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 pkt. 8, 

- 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. 
22. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy. 

Warunki, forma i termin wniesienia, a także zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy ( Załącznik nr 7  
do SIWZ). 

 
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 17/08/2011r. 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 17/08/2011 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji do  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  
dnia : 06.07.2011   
oficjalny tytuł : PL- Szczecin: Usługi lądowe i przybrzeżne 
Ogłoszenie nr :  2011-093935 
 
 
Szczecin, dnia: 06/07/2011r. 


