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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZE Ń 

NR PO-II-370/ZZP-3/29/14 

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 – DOSTAWA 

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegaj ąca na: 

ZAKUPIE ZESTAWU POGŁ ĘBIARSKIEGO W RAMACH REALIZACJI OPERACJI PT. 
PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGO W MRZE ŻYNIE. 

Symbol kategorii CPV – 34513250-3, 34513200-8, 34521000-5 
 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa: pogł ębiarki , łodzi obsługi technicznej pogłębiarki – 
holownika  i jednostki pływającej do wykonywania pomiarów hydrograficznych , fabrycznie 
nowych dla potrzeb Urzędu  Morskiego w Szczecinie. 

 1) Pogł ębiarka  do wykorzystania  na wodach wewnętrznych oraz w portach i przystaniach 
morskich z torami podejściowymi. Kadłub wykonany ze stali, podzielony na cztery 
wodoszczelne moduły: 2 boczne, 1 centralny (środkowy) i 1 z ruchomym szczudłem. 
Jednostka bez napędu własnego, wyposażona w ramię głowicy ssącej ze spulchniaczem 
mechanicznym. 

 2) Holownik   dla obsługi pogłębiarki  na wodach wewnętrznych oraz w portach i 
przystaniach morskich z torami podejściowymi. Kadłub wykonany ze stali, podzielony na trzy 
przedziały wodoszczelne: Przedział rufowy (after peak), przedział maszynowni oraz przedział 
dziobowy (fore peak). Jednostka wyposażona w pojedynczy turbodoładowany chłodzony 
wodą silnik napędowy, który napędza śrubę o stałym skoku przez przekładnię redukcyjną. 
Silnik i przekładnia elastycznie zamocowane i połączone z wałkiem napędowym za pomocą 
sprzęgła typu homokinetic C i łożyska oporowego. Napęd główny wyposażony w zamknięty 
system wody chłodzącej silnika z chłodnicą wbudowaną wewnątrz kadłuba. Konstrukcja 
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kadłuba oraz pędnika umożliwiająca bezpieczne osadzenie jednostki na płaskim podłożu - 
dnie. Widoczność z nadbudówki 360 deg. 

 3) Jednostka pływająca do wykonywania pomiarów hydrograficznych  akwenów morskich 
na wodach otwartych i wewnętrznych oraz w portach i przystaniach morskich. Kadłub 
wykonany z aluminium. W kadłubie wzmocnienia miejscowe podwyższające jego 
wytrzymałość do podnoszenia oraz holowania łodzi, zgodne z dokumentacją konstrukcyjną. 
Widoczność z nadbudówki 360 deg. 

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  nie przewiduje udzielanie  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 

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 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 
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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. 

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)  Aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie  
           określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11  ustawy PZP, wystawioną nie 
           wcześniej niż 6 miesi ęcy   przed upływem terminu składania ofert. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru wystawiony nie wcze śniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert., a w stosunk u do osób 
fizycznych o świadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy –  

     Załącznik nr 4. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

9) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 5,  
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 
10)Wykaz wykonanych dostaw podobnych – Zał ącznik nr 7 , w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem 
dokumentu potwierdzającego że dostawy te zostały wykonane należycie, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  do  SIWZ. 

           Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w 
           okresie jak wyżej wykonał dostawę jednostek pływających wybudowanych pod  
           nadzorem uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego o wartości dostaw ogółem   
           nie mniejszej niż 16 mln zł. 
           W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców   składających ofertę 
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           wspólną składa jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców  
           ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek  postawiony  
           przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli  Wykonawcy  
           wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać   go łącznie. 
 
           W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców  składających ofertę  
           wspólną składa jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców  
           ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek  postawiony  
           przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy  
          wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać  go łącznie. 
 

11) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów  zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego 
Załącznik nr  6 do SIWZ  (art. 26 ust.2b ustawy).  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc ę, 
przy wykonywaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku, jaki b ędzie ł ączył Wykonawc ę z innym 
podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 

12) Opłacon ą polis ę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000 000,00 zł.  

     13) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo-kredytowej   
          potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  
          kredytową  Wykonawcy w wysokości nie mniejszej ni ż 16 milionów zł ,  
         wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  
         ofert. 
2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą (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  

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

4) opis techniczny, oferowanego zestawu pogłębiarskiego, zgodny z 
Rozdziałem  XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
    Opis ten winien zawierać w szczególności: 
 
- plany ogólne jednostek (tj. pogłębiarki, holownika i jednostki sondażowej) z 

wymiarowaniem oraz krótkim opisem technicznym, 
- zestawienie sprzętu potwierdzające zgodność ze specyfikacją. 
 

Wykonawcy zagraniczni. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 
1 . 
1) pkt 4, 6 i 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

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

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2) pkt 5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego, miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w  zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1 lit b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące 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 ust. 1 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Przepis ust 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 
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2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 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: 

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

 
Zmiana umowy 

1. Strony dopuszczają zmianę zawartej umowy wyłączenie w sytuacji gdy zmiana ta 
nie będzie pozostawała w sprzeczności z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. W szczególności strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach i na następujących warunkach 

a) w przypadku gdy wykonanie odbioru i prób przedmiotu umowy nie będzie 
możliwe z uwagi na występujące w tym czasie złe warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające żeglugę jednostek pływających bądź sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania zainstalowanych na nich urządzeń – termin 
wykonania umowy może być przesunięty o rzeczywisty czas trwania 
przeszkód. 
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b) konieczności dostosowania przedmiotu umowy do obowiązujących przepisów i 
wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta 
została niniejsza umowa. 

c) w przypadku gdy po zawarciu umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 
do wynagrodzenia Wykonawcy netto należnego z tytułu wykonania umowy 
doliczona zostanie kwota podatku VAT według stawki obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury.  

 

Termin wykonania zamówienia:    8 miesi ęcy od dnia podpisania umowy ale nie  
                                                    później ni ż do 31.08.2015 roku. 
 
Wadium:  

   1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 300 000,00 PLN (słownie 
     złotych : trzysta  tysięcy złotych). 
  2. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru     
Wykonawcy: 

                     a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu  
                         Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin  

             Nr  06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ; 
                b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
                    oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
                    poręczeniem pieniężnym; 
                c) gwarancjach bankowych; 
                d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
                    ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej  
                   Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158., 
                   z późn. zm.). 

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

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

5. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 14) b-e do oferty należy 
załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów  
dokumentów w kasie Urz ędu.  
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 

     - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
       unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została  
       wybrana jako najkorzystniejsza,  
     - 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. 
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7. 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. 

8. 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. 
 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkow itej 
brutto podane j w ofercie;  

     2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
           z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 
    3)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według  
         wyboru  Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c)gwarancjach bankowych, 
d)gwarancjach ubezpieczeniowych, 

c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: 

 d) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

 e) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

  f)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. 
Jako tytuł przelewu należy wskazać: Zabezpieczenie w postępowaniu na ZAKUP 
ZESTAWU POGŁĘBIARSKIEGO 

numer referencyjny –   PO-II-370/ZZP-3/29 /14. 
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek 
Zamawiającego. 

5) Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
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6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) 
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. 

7)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w termin ie 30 dni  od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu r ękojmi  za wady 

kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, 
c) Kwota, o której mowa w punkcie 8) b). zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

Wartość zamówienia  przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907; z  późn. zm.). 
 
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   18.11.2014 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 ,  
dnia   18.11.2014 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie przekazano do Dziennika Wspólnot Europejskich -   Nr 2014 – 131628, dnia 
07.10.2014 roku. 
 


