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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/24/12 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA 

Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  :  CPV – 45248400-1 

Prace konserwacyjno-remontowe przystani dla pogł ębiarek przy polu refulacyjnym D. 

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno-remontowe przystani dla pogłębiarek 
przy polu refulacyjnym D. 
Przystań pola refulacyjnego D usytuowana jest na zachodnim brzegu Kanału Piastowskiego, 
na 15,250 km Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin. 
2. Zakres zamówienia. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 
2.1 Prace konserwacyjno-remontowe  czterech dalb cumowniczo- odbojowe 
- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, 
- przymocowanie kładki dojściowej do dalby, 
- wymiana i impregnacja drewnianych belek odbojowych, 
- wymiana i uzupełnienie odbojnic w postaci opon staroużytecznych. 
2.2 Prace konserwacyjno-remontowe konstrukcji pomostów dla cumowników i kładek 

dojściowych do dalb oraz  estakady  rurociągu refulacyjnego: 
- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, 
- uzupełnienie balustrad, 
- naprawa żelbetowego podestu komunikacyjnego przy czole estakady. 
2.3 Prace pomocnicze – technologiczne: 
- holowanie sprzętu i wykonanie przesłon zabezpieczających w czasie czyszczenia i 
malowania konstrukcji stalowych. 
Kolorystyka elementów wyposażenia przystani refulera przy polu D powinna być zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz.645).  
Kolejność wykonania robót ujęta jest w przedmiarze robót . 
3. Pozostałe  wymogi: 
3.1. Ochrona środowiska 
W związku z tym, że pole refulacyjne „D” leży w bezpośrednim sąsiedztwie  rezerwatu 
Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony przyrody, m. in. : 

− ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.1220; wraz z późn. zmianami), 
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− rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 
2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862). 
 
3.2. Zabezpieczenie terenu budowy i warunki bhp 
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym przede wszystkim: 

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 
3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia („bioz”) wykonany zgodnie z art. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 
1256). 
3.4. Materiały i urządzenia 

                        1)Przygotowanie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją 
Do zabezpieczenia nadwodnych części konstrukcji przyjąć zestaw malarski epoksydowo-
poliuretanowy, grubość warstwy min. 280 µm, do zabezpieczenia konstrukcji w środowisku 
wodnym 380 µm. 
Do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego powierzchni metalowych: 
a) pomostów, 
b) kładek dojściowych do dalb, 
c) balustrad, 
d) blachownicy pomiędzy podporami VII i VIII, 
e) kratownicy estakady, 
należy stosować zestaw farb epoksydowych przeznaczony do malowania zewnętrznych 
powierzchni stalowych eksploatowanych w obszarach przybrzeżnych o średnim zasoleniu 
(kat. C4). Łączna grubość warstw wynosi minimum 280 µm, a przewidywany okres trwałości 
powłoki w środowisku korozyjności C4 wynosi nie mniej, niż 15 lat. 
 
Do zabezpieczenia p. korozyjnego powierzchni znajdujących się w środowisku wodnym wody 
morskiej, o kategorii korozyjności Im2: 

a) stalowych pali podpór 
b) stężeń stalowych dalb i elementów mocujących elementy drewniane 
c) nakładek na pale stalowe (nakładki i inne elementy stalowe) 
d) drabinek wyjściowych należy stosować zestaw farb epoksydowych nakładanych w trzech 

warstwach o łącznej grubości minimum 300 µm, a trwałość w tej kategorii korozyjności 
wynosi 5-15 lat. 
 
2) Wymagania ogólne co do stosowanych materiałów 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użytku. Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji  państwowej.  
 
3) Przechowywanie materiałów 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót.  
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b) Składowanie materiałów może odbywać się w granicach placu  budowy. Dodatkowe 
powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę 
na jego koszt. 

 
4) Sprzęt i środki transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  środków transportu i sprzętu odpowiedniego do 
wykonywanych prac. 
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu, opis 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 do 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 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Wykaz wykonanych robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie , 
stanowiącego załącznik do 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 trzy prace podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć   
prace remontowe obiektów hydrotechnicznych podobnych do przedmiotu zamówienia 
tj. estakady, pomosty, pirsy, dalby. 

 Każda robota o wartości nie mniejszej niż  60 000,00  zł.  
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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 – stanowiącego 
załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). 

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

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty)- Załącznik nr 1 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, 
2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – 

Załącznik nr 7 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

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

 
Termin wykonania zamówienia:     -   do 40 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia    
umowy. 
 
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 12.07.2012 r. do godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 29 ,  
dnia 12.07.2012 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  27.06.2012 roku, nr ogłoszenia – 223550 - 2012  
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