
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Zamawiaj ący: 
 

Dyrektor Urz ędu Morskiego w Szczecinie, 
 

Adres: Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
 

Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, 
 

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 post ępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, na usług ę 
 

 o warto ści zamówienia nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na: 
 

Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeg lądy roczne i 
pięcioletnie wraz z przegl ądem cz ęści podwodnej 

 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
 
numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/13/16 
 
nazwa zadania: Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i  
                           pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie. 
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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 niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, format nie większy niż A4. 

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 oferty 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 dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
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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. Zamówie ń Publicznych, pokój 
nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin , 

z dopiskiem- przetarg nieograniczony na:  
 

„Kontrola okresowa budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z 
przegl ądem cz ęści podwodnej  

Nie otwiera ć przed dniem: 24.06.2016 r., godz. 11:00 - bez nazwy i 
pieczątki Wykonawcy. 

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/13/16” 

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 upływem terminu składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak 
w Rozdziale I ust.15 niniejszej SIWZ, 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 ust. 15 
niniejszej SIWZ, 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. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu wzniesienia odwołania. 

 
 
Rozdział III  Oferty wspólne 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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 ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować 
się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 
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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. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać 
dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja 
od Zamawiającego. 

5. 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 informacja z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej - składa pełnomocnik w imieniu 
Wykonawców składających ofertę wspólną; 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; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających 
ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający 
ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

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

 
 
Rozdział IV  Jawno ść post ępowania 

1. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
wraz z załącznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i 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. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu 
na wniosek Wykonawcy. 
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4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faxem lub drogą 
elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, powinien zawierać 
wybrany sposób udostępnienia protokołu lub załączników oraz ewentualną 
prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie protokołu lub załączników 
lub utrwalanie ich za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących 
do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

6. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy 
będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi 
na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym 
fakcie Wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia. 

7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni 
oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, 
nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty albo o unieważnieniu postępowania. 

8. 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 oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, 
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartej w ofercie. 

9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i tylko takie dane mogą być 
skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone. 

10. 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”. 

11. 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. 

 
 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków 

udziału w post ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny 
ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 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. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 
ust. 1 ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej 
SIWZ. 
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a usta wy , według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 
 
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

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

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ust awy , jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy 
lub posiadające pełnomocnictwo) 

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

4) Informacja Wykonawcy, o braku przynale żności do grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 26 ust 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca 
należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z póz. zm.) 
zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.  

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy 
Podwykonawcom. 

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy 
lub posiadające pełnomocnictwo) 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej 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 dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,  przez 
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 
podmiotem; 

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

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 
ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie 
udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
(Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

8) Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia – 
Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi 
dysponowa ć  jedną osob ą, posiadającą uprawnienia do pełnienia 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i 
badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę 
wspólną składa jeden wykaz osób 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. 

9) Oświadczenie Wykonawcy – Zał ącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 
 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Załącznik 
nr 1  do niniejszej SIWZ Formularz oferty  (w przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden dokument). 

2) Pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej). 

4 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 1 niniejszej 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; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca 
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zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 
 
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia, gwarancj a, rękojmia. 
 

1. Termin wykonania zamówienia: do  24 października 2016 r.  

2. Gwarancja : brak 

3. Rękojmia : brak 

Termin wykonania zamówienia jest dodatkowym kryteri um oceny ofert. 

Sposób wyliczenia punktów w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach 
oceny ofert został szczegółowo opisany w Rozdziale XII – wybór oferty 
najkorzystniejszej. 
 
 
Rozdział VIII. Wadium. 
 

Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium  
 
 
Rozdział IX. Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania si ę Wykonawców z Zamawiaj ącym. 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 

2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie , z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: 

1) faksu,  przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

b) modyfikacji treści SIWZ, 

c) wniosków Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których 
mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedzi Zamawiającego, 

d) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia treści SIWZ, 

e) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, 

f) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

g) wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawców, 

h) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych 
omyłek rachunkowych, 
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i) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, 

j) oświadczeń Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

k) wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawcy, 

l) oświadczeń Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

m) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

n) zawiadomień o unieważnieniu postępowania, 

o) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 
181, 184 i 185 ustawy. 

2) wiadomo ści e- mail , przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a)  zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

b) zawiadomień o unieważnieniu postępowania, 

c) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

d) wezwań do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, 

e) informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

f) wezwań Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

g) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

h) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 
181, 184 i 185 ustawy. 

Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie wiadomości e-mail 
należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia 
wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana 
do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana 
za wniesioną od momentu otrzymania dokumentu. 

5. 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. 

6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone 
są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, jest zamieszczony 
na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma 
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związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110. 

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Joanna Rajecka, tel.: 91 4403 523, w godz. od 7:30 do 15:00, fax: 91 4403 441 
(czynny całą dobę). 

8. 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 terminu 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

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

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

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej 

14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
 
Rozdział X. Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1  
do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV do niniejszej SIWZ jako cenę brutto 
wraz z przynależnym podatkiem VAT. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 
złotych. 

3. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacjom czy zmianie 
w toku postępowania, ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 
niniejszego Rozdziału. 

4. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty 
i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian 
cenotwórczych składników. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi 
zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do 
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uiszczenia wynagrodzenia powiększonego o podatek od towarów i usług według 
obowiązującej stawki.  

5. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej 
wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 6 
niniejszego Rozdziału. 

6. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym 
zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

8. 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. 

 
 
Rozdział XI  Składanie i otwarcie ofert  

1. Ofertę należy zło żyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień 
Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia  24.06.2016 r. do godz. 10:30.  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom. 

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 dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00  w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu w Szczecinie, nr wniosku: 
PO-II-370/ZZP-3/13/16 z dnia 04.05.2016 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: 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. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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Rozdział XII. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
 
1. Zastosowane kryteria oceny ofert:  

 
Cena (C) – znaczenie 90% - waga 0,90 
Termin wykonania zamówienia (T) – znaczenie 10% - w aga 0,10 
 
1) Cena – (C) znaczenie 90% - waga 0,90 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena = 90 pkt  
 
Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według następującego wzoru:  
 
C = Cn / Cb x 100 pkt x 0,90 
 
gdzie: 
C – kryterium cena 
Cn – cena brutto oferty najkorzystniejszej 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 
2) Termin wykonania zamówienia (T) znaczenie 10% - waga 0,10 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium  termin wykonania 
zamówienia  = 10 pkt  
 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24 października 
2016 r. Zamawiający przyzna dodatkowo punkty w niniejszym kryterium oceny ofert 
za termin wykonania zamówienia w podanych poniżej przedziałach czasowych, 
w następujący sposób:  
 
- do 24 października 2016 r. - 0 pkt  
- do 17 października 2016 r. - 5 pkt  
- do 10 października 2016 r. - 10 pkt  
 
2. Sposób oceny ofert: 
 
Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów = 100 pkt . Oferta, która 
otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą 
w oparciu o poniższy wzór  S = C + T – największa ilość punktów (S) wyliczonych 
w ten sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.  
Zamawiaj ący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta b ędzie 
odpowiada ć wszystkim wymaganiom zawarty w ustawie Pzp, specyf ikacji 
istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona j ako najkorzystniejsza w 
oparciu o ww. kryteria. 
 
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nieodrzuconych 

uwzględniając liczbę maksymalną uzyskanych punktów wykonania zamówienia. 
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4. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium (90% cena, 10% termin ) 
wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni . 

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

7. 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. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. 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 Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 

11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz 
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) 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 ustawy; 
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8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 
oceny ofert najniższa cena brutto. 

15.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SIWZ. 

16.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także oceny ofert; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

17. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy  
Zamawiający unieważnia postępowanie. 

18. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 
Rozdział. XIII. Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabez pieczenie nale żytego 

wykonania umowy. 
 
1. Zawarcie umowy  
Informacje o formalnościach, jakie powinny być 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 dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin 
podpisania umowy; 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym Załącznik nr 9 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. Zmiana umowy  
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1) Wszystkie zmiany  umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności 

3. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy   

Brak   

 

Rozdział XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Wykonawcom, a także organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków 
ochrony prawnej wpisanym na listę prowadzona przez Prezesa UZP i ogłaszaną 
na stronie internetowej UZP, jeżeli mieli lub mają interes prawny 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Adres 
do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. 

5. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się: 
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, 
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b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, 

c) należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, 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 Krajowej Izby 
Odwoławczej 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 uwzględni 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 oddali 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba 
Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie 
o uwzględnienie albo oddalenie opozycji nie przysługuje skarga. 

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziału 
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 ustawy. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII 
Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skargę wnosi 
się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
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14. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
nie przysługuje skarga kasacyjna. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Na czynności, o których mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje 
odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
Rozdział XV  Opis przedmiotu zamówienia, słownik CP V 
 
Kod CPV 71350000-6 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  

  1.1 rocznej kontroli obiektów hydrotechnicznych  zgodnie z art. 62 ust.1  
pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 
r. poz. 290.) w zakresie określonym w § 68-72, uwzględniając treść § 
73-74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 
r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego 
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1516). 

1.2.  pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych , zgodnie z art. 62 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U.              
z 2016 r poz. 290.) w zakresie określonym w §75 - 77 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 
1516). 

1.3  badań podwodnych budowli wymaganych do kontroli pi ęcioletniej  
zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych do przeglądu 
pięcioletniego, zakres kontroli podwodnej części konstrukcji 
wymaganej przy 5-letniej kontroli stanu technicznego morskich budowli 
hydrotechnicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu  
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 
1516). 

1) dla nabrzeży, obrzeży, pirsu, mola i pomostu: w § 77.1.pkt 1  lit. a, b, c, d, e, 
2) dla falochronów;  w  § 77.1. pkt 2  lit. a i b ( oraz badanie stanu konstrukcji    

w  części  podwodne jak dla nabrzeży ( lit. b i c w pkt. 1), 
3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo odbojowych: w        

§ 77.1.pkt 3 lit. a do e  (dla nurka szczególnie b i c )     
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2. Wymienione wyżej kontrole okresowe budowli będą realizowane w dwóch 
grupach, zgodnie z  wykazami obiektów sporządzonymi przez Wydziały: 

       1) Dróg i Budowli Morskich – wykaz obiektów do przeglądu rocznego                     
i pięcioletniego ilustruje tabela nr 1 ,  

  2) Ochrony Wybrzeża – wykaz obiektów do przeglądu rocznego                       
i pięcioletniego, ilustruje tabela nr 2 . 

3. Atesty badań podwodnych budowli, zgodnie z załączonym wykazem, 
wymagane do kontroli pięcioletniej sporządzi Wykonawca – wykaz, tabela       
nr 3 , 

4. Badania podwodne części pionowościennej Falochronu osłonowego                      
w Świnoujściu od linii brzegowej do części nasypowej na odcinku 1305 mb 
(powierzchnia ścianki do badania 13.115,0 m2.), wraz z wydaniem Atestu 
wykona Wykonawca. 

5. Badania podwodne części pionowościennej Ostrogi zachodniej Falochronu 
osłonowego w Świnoujściu wraz z częścią głowicową, na odcinku łącznym        
190 mb, (powierzchnia ścianki do badania 1.130,0 m2.), wraz z wydaniem 
Atestu wykona Wykonawca. 

6. Wykonawca na podstawie Atestów badań podwodnych oceni stan techniczny 
obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
budowlane.  

7. Plany batymetryczne udostępni Zamawiający. 
8. Wykonawca na podstawie otrzymanych planów batymetrycznych akwenu 

oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 
7.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym sprawdzi czy nie występują 
przegłębienia w obszarze konstrukcji  zagrażające jej bezpieczeństwu. 

9. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych           
i protokóły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem 
umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Wymienioną dokumentację udostępnią Wydziały DBM oraz OW - zgodnie z 
wykazami podległych obiektów tabela  nr 1 i 2 . 

10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i poziomych elementów 
konstrukcyjnych budowli wymagane do przeglądu pięcioletniego dostarczy 
Zamawiający ( tylko w przypadku założenia sieci geodezyjnej dla danej 
budowli).  

11. Protokóły z badań skuteczności ochrony katodowej Falochronu osłonowego          
i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego dostarczy Zamawiający. 

12. Sprawozdania z przeglądu sonarowego dna wymagane do przeglądu 
pięcioletniego budowli dostarczy Zamawiający. 

13. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych znajduje się w wykazie obiektów 
objętych przeglądem rocznym oraz wykazie obiektów objętych przeglądem 
pięcioletnim.   

14. Pomiary elektryczne (protokoły z badań) udostępni Zamawiający. Wymienioną 
dokumentację udostępni Wydział Głównego Energetyka na wniosek 
Wydziałów DBM i OW – zgodnie z wykazem przeglądów 5 letnich, tylko w 
przypadkach gdzie jest to wymagane. 

15. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez 
ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie       
w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, 
które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego           
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i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz                           
z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

16. Wykonawca musi dysponować nurkami posiadającymi zezwolenie tut. Urzędu 
Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na 
obszarach morskich i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane 
zaświadczenie. 

17. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów 
objętych przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 

18. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny 
do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający. W 
powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi 
osobami   z wydziałów DBM i OW. 

19.Protokóły kontroli okresowej powinny być sporządzone zgodnie z załączonym     
wzorem  stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy  

20.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokóły z przeprowadzonego 
przeglądu okresowego w 1 egzemplarzu w formie papierowej w tym 
dodatkowo w wersji elektronicznej, podzielone na dwie grupy zgodnie z 
wykazami obiektów wymienionymi w pkt 2. 

21.Wykonawca w załączeniu do Protokółów dostarczy Atesty badań podwodnych 
budowli wymagane przy przeglądzie 5 letnim budowli.  

 
Tabela 1  

 
OBIEKTY HYDROTECHNICZNE DBM  

Przegl ądy budowli w 2016 r. 
VAT 0% 

 
Wykaz budowli 

 

Lp. 
 

Nr inwent. 
 

Obiekt 
 

Długo ść 

 

Rodzaj 
przegl ądu 

 
 
 

DZIWNÓW 

 

 

1 II-1253 Pomost odpraw granicznych  
+ 2 dalby L =   40,35 m roczny  

 II-61 Nabrzeża Basenu Zimowego  roczny  
2  nabrzeże Wschodnie    L =   15,59          roczny  
3  nabrzeże Północne nr 2 L =   70,00 m roczny  

4 II-55 
Umocnienie wschodniego 
brzegu rzeki Dziwny L = 473,00 m 

 
roczny  

5 II-67 Falochron Zachodni L = 325,00 m roczny  

6 II-67 
Falochron Wschodni 

L = 351,50 m 
 

       roczny  

7 II-1252 
Umocnienie zachodniego brzegu 
rzeki Dziwny L = 190,00 m 

 
roczny  

 
 

WOLIN  

 

 

8 II-1345 Nabrzeże Przeładunkowe  L =   62,00 m roczny  
9 II-1349 Dalba odbojowa  roczny  
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10 II-1243 Nabrzeże Północno-Zachodnie 
wraz ze skrzydełkiem  L = 203,90 m        roczny  

11 II-1348 Nabrzeże Postojowe przy 
moście  L =   52,50 m roczny  

12 II-25a Nabrzeże Postojowe Rybackie – 
odcinek północny L =   63,70 m roczny  

13 II-25a 
Nabrzeże Postojowe Rybackie  – 
odcinek południowy L = 106,34 m roczny  

 
 
 

TRZEBIEŻ 

 

 

14 II-10 Nabrzeże Tranzytowe L = 206,10 m roczny  
15 II-9 Nabrzeże PRCiP L = 102,30 m roczny  
16  Falochron Południowy L =   40,50 m roczny  

17 II-7 Nabrzeże Postojowe Rybackie w 
basenie Nr 2 L = 106,00 m        roczny  

18 II-6 Nabrzeże Postojowe Rybackie w 
basenie Nr 1  L =   67,00 m roczny  

19 II-6 Wyciąg łodziowy  roczny  
 

20 
21 

II-6 
Nabrzeże Postojowe UM 
odcinek I-J  
odcinek J-K 

 
L =   51,00 m 
L =   90,37 m 

       roczny  
       

22 II-4 
Przystań dalbowa – 9 dalb 

       roczny  
 

23 II-500004 Nabrzeże Południowe w Basenie 
Żeglarskim L =    87,24 m       roczny  

 
 

 
 

NOWE WARPNO  

 

 

24 II-1136001 Nabrzeże Pasażerskie L =   65,50 m       5 letni  

25 II-1136002 
Przystań promowa z dalbą 4 
palową  

       
      5 letni  

26 

 
II-1456001 
II-1456002 
II-1456003 

Pirs pasażerski: 
- nabrzeże wschodnie 
- nabrzeże zachodnie 
- nabrzeże północne 

 
L =   55,25 m 
L =   56,83 m 
L =   15,90 m 

 
roczny  

27 II-1457 Umocnienie brzegowe 
wschodnie L =   10,70 m roczny  

28 II-1458 Umocnienie brzegowe 
zachodnie L =   45,85 m roczny  

 
 

MRZEŻYNO 

 

 

29 II-2110003 Nabrzeże odpraw granicznych  L =   42,00 m roczny  

 
30 
31 

 
II-212A 
II-212B 

Umocnienie wschodniego 
brzegu Regi 
- odcinek nr 1 
- odcinek nr 2 

 
L =   27,00 m 
L =   67,50 m 

       roczny  

32       II – 218 Falochron wschodni       L =   138,5 m       roczny  
33       II - 221 Falochron zachodni       L =   327,5 m       roczny  

 
 

NIECHORZE 

 

 

34 II-738 Dalba wyciągowa  roczny  
35 II-1249 Pomost rybacki nr 1  L =   62,50 m roczny  
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36 II-1248 Pomost rybacki nr 2  L =   53,40 m roczny  
 
 

REWAL  

 

 

37 II-1254 Dalba wyciągowa  roczny  
 
 

LUBIN  

 

 

38 II-27 Opaska Brzegowa - Północna  L =   68,00 m roczny  
39 II-27 Falochron Północny  L =   26,00 m roczny  
40 II-27 Falochron Południowy  L =   25,00 m roczny  

41 

II-27 Basen Rybacki: 
- nabrzeże Północne 
- nabrzeże Południowe 
- nabrzeże zamykające  

 
L = 132,50 m 
L = 108,50 m 
L =   16,80 m 

roczny  

42 II-28 Nabrzeże Postojowe  L = 119,05 m roczny  
43 II-28 Wyciąg łodziowy  roczny  

 
 

WICKO ZALESIE  

 

 

44 

II-29 Nabrzeże pasażerskie 
- odcinek północny  
- odcinek południowy 

 
L = 120,00 m 
L =   88,26 m 

 
5 letni  
5 letni  

 
 
 

SIEROSŁAW  

 

 

45 II-26 Umocnienie brzegowe  
– odcinek A-B L =   15,00 m roczny  

46 II-26 Umocnienie brzegowe 
- odcinek G-H-I L =   18,55 m roczny  

47 II-26 
Nabrzeże postojowo-
wyładunkowe 
- odcinek B-C-D-E  

L =   65,95 m 
roczny  

48 II-26 Nabrzeże Postojowe 
- odcinek E-F-G L =   27,60 m roczny  

49 II-26 Wyciąg łodziowy  roczny  
 
 

MIĘDZYZDROJE  

 

 

50 II-1449 Dalba wyciągowa 1-palowa  roczny  
 
 

BON w ŚWINOUJŚCIU 

 

 
 
 51 
 
 52 
 
 
 53 

  
 
     II-782 

 
II – 1048 

 
 

II - 1020 

nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
Nabrzeże postojowo – 
przeładunkowe, 
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże „N” 
Nabrzeże „E” 
Pirs z nabrzeżem zamykającym. 

 
 

L = 150 m 
 

L = 31,8 m 
L = 39,5 m 

     L = 30 m 

 
 

5 letni  
 
       5 letni 
 
       5 letni  

 
 

                                                          SZCZECIN 

 

 

54 II-91 Nabrzeża Basenu Bazy Taboru 
Pływającego Lcałk =  282,87 m roczny  

55 II - 11284 Nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie 

 
L = 332,45 m 

roczny  

56 II - 142 
Nabrzeża Kapitanatu Portu                   
w Szczecinie: 

Lcałk= 173,2 m            roczny  
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Nabrzeże postojowe + basen 
dla motorówek   

57  
Basen Gospodarczy z pirsem 
BON:  

 

 II - 11284 Pirs L = 14,39 m x 
3.20 m 

roczny  

 II - 11284 Nabrzeże „N” L = 55 m roczny  
 II - 11284 Nabrzeże „W” L= 29.4 m roczny  

 II - 11284 
Nabrzeże „S” L = 44 m + 10 

m 
roczny  

                                        KANAŁ PIAST OWSKI  

58 II - 1329 
Falochron zachodni wejściowy 
do Kanału Piastowskiego od 
strony Zalewu Szczecińskiego. 

L = 602 m 
roczny  

59 II - 1328 
Falochron wschodni wejściowy 
do Kanału Piastowskiego od 
strony Zalewu  Szczecińskiego. 

L = 666 m 
roczny  

60 
61 

 
II – 1506 
II - 1507 

Stanowisko dla refulerów 
(Karsibór): 
Dalba północna 
Dalba południowa  

 

roczny  

62 II -34 Ostroga palisadowa L =   300 m roczny  
        

KAMIEŃ POMORSKI  

 

 

63 II-568 Pomost spacerowy L =   60,25 m roczny  
64 II-568 Pirs pasażerski      L =   60,25 m roczny  
65 II-569 Nabrzeże Barkowe      L = 258,20 m roczny  
 
                                                          
   
                                                         TWŚ - S 
 

 

66 II - 1540 Umocnienie zachodniego brzegu 
wyspy Mielin (z przystanią) L cał = 94,6 m roczny  

67 II - 1330 Umocnienie zachodniego brzegu 
wyspy Chełminek L = 740,4 m roczny  

68  Przystań  pola refulacyjnego D L =   98 m roczny  
                                                      

              ŚWINOUJŚCIE 
 

 

69      II - 45 Falochron zachodni L =   550 m roczny  
70 

 
 

71 
 

 
72 

   
     II – 1872 
      
      
     II - 1873 

Falochron centralny 
 
Falochron Wschodni (Osłonowy 
Portu  Zewnętrznego w 
Świnoujściu) 
 
- odwodnienie falochronu 
(osobno) 
 

L =1490 m 
 
L=2054 m 
+919,4m 
 
 
 
 
 

       roczny  
 
       5 letni 
 
 
 
 
       5 letni 
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Ostroga Zachodnia Falochronu 
Wschodniego (osłonowego) 

L=255,8 m 
 
 

                                                     STEPNICA  

73  Przystań  pola refulacyjnego 
Mańków  L =   172 m roczny  

                                    WYSPA FALOCHRONOWA – w porcie 
Trzebie ż 

 

74 

II – 52 
II – 1845 
II – 1846 

Umocnienie wyspy 
Opaska Brzegowa 
Nabrzeże dla rybaków 

 L= 84,03 m 
 L = 1385,97 m 
 L =  36,62 m 
 

roczny  
  

 
Obmiar prac: 
 

1. Przegląd części nadwodnej nabrzeży i falochronów (bez Falochronu 
Osłonowego) –  12.540,76 mb. 

2. Przegląd części nadwodnej Falochronu osłonowego –  2054 mb + 919,4mb 
(część głowicowa falochronu) 

3. Przegląd części nadwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego           
- 255,8 mb. 

4. Przegląd części nadwodnej dalb -18 sz
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Tabela 2 
 

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE OW  
Przegl ądy budowli w 2016 r. 

 
Opaski brzegowe  
podatek VAT 23% 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Pow ierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Dziwnów Opaska brzegowa  
żelbetowa wraz z  
umocnieniem odmorskiej 
krawędzi gabionami    

II-76 roczna 210 2520 0 gabiony okresowo 
zasypywane piaskiem 

2 Rewal System zabezpieczenia 
brzegu klifowego w 
Śliwinie Bałtyckim   

II-1255 roczna 200 7 560 0  

3 Rewal Opaska brzegowa - 
oczep żelbetowy na 
ściance szczelnej               

II-1259 roczna 70 490 0  

4 Niechorze 
 

Opaska brzegowa 
żelbetowa                           

II-83 roczna 620  0 opaska pod LM - brak 
szczegółowych danych 

5 Niechorze Opaska brzegowa - 
oczep żelbetowy na 
ściance szczelnej                  

II-1260 pięcioletni 486  0  

6 Niechorze Opaska brzegowa 
Ścianka szczelna z 
oczepem żelbetowym 
km:367.50 – 367.70 

II-1863 roczna 216,3    
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Zjazdy na pla żę 
podatek VAT 23% 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Międzyzdroje  Zjazd na plażę 
 

  
roczna 

 
88,75 

 
400 

  

2 Dziwnówek Zjazd na plażę 
 

II-1287 roczna  
91,91 

 
414 

  

3 Pobierowo Zjazd na plażę 
 

II-1277 roczna  
77,41 

 
348 

  

4 Pustkowo Zjazd na plażę 
 

 roczna  
97,56 

 
439 

  

5 Trzęsacz Zjazd na plażę 
 

 roczna  
105,14 

 
473 

  

6 Rewal Zjazd na plażę 
 

II-1281 roczna  
55,9 

 
252 

  

7 Niechorze Zjazd na plażę 
 

II-1269 roczna  
49,5 

 
223 

  

8 Pogorzelica Zjazd na plażę 
 

II-1268 roczna  
58 

 
261 

  

 
Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski 

podatek VAT 23% 
 

Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  
inwentarzowy  

Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Karsibór (teren 
OOW Kanał 
Piastowski 

Plac  
składowy 
(przeładunkowy) 

 
II-1887 
 

 
roczna 

  
774 
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Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski 
podatek VAT 0% 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 
 
 

 
Karsibór (teren 
OOW Kanał 
Piastowski) 

Nabrzeże postojowe 
przy bazie OTW 
Karsibór 

II - 1886  
 
roczna 

121    

Basen Postojowy 
 

II-1885 16,4×36    

 
Slip pochylnia  
 

 
II-1888 
 

  
 

  

 
 

 
 

Umocnienia brzegu Kanału Piastowskiego km:13.020 -1 6.320 
podatek VAT 0 % 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Świnoujscie-
Karsibór 

Umocnienia brzegów 
Kanału Piastowskiego 
km: 13.020-16.320 

II-1838,II-1839 roczny 6600 320 000 240 000  
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Tabela nr 3  
Wydział Dróg i Budowli Morskich 

 
Badania podwodne budowli wymagane do przeglądów 5 letnich w 2016 r. 
 

VAT 0% 
NOWE WARPNO  

Nabrzeże Pasażerskie L =   65,50 m 
Przystań promowa z dalbą 4 palową 1 szt.  

 
WICKO ZALESIE  

 

Nabrzeże pasażerskie 
- odcinek północny  
- odcinek południowy 

L = 147,50 m 
L =   87,50 m 

 
BON w ŚWINOUJŚCIU 
 

nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
Nabrzeże postojowo – 
przeładunkowe, 
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże „N” 
Nabrzeże „E” 
Pirs z nabrzeżem zamykającym. 

   
  

L = 150 m 
 
    

L = 31,8 m 
 L = 39,5 m 

                                L = 30 m  
 
ŚWINOUJŚCIE – Port zewn ętrzny 
 

Falochron Wschodni (Osłonowy) 
- odwodnienie falochronu (osobno) 
 
Ostroga Zachodnia Falochronu 
Wschodniego (Osłonowego) 

 L=2054 m +919,4m 
 
 
 
L=255,8 m 
 

 
Obmiar prac: 
 
Przegląd części podwodnej nabrzeży, dalb, Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej 
Falochronu osłonowego (do przeglądu 5 letniego): 
 
Świnoujście 
- przegląd części podwodnej Falochronu osłonowego - 13.115.0 m2 
- przegląd części podwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego – 1.130,0 m2 
 
Nowe Warpno 
 - Przegląd części podwodnej Przystani promowej z dalbą 4 palową – 1 szt. 
 - Nabrzeże Pasażerskie – 196,5 m2 
 
Wicko Zalesie 
Nabrzeże pasażerskie 
 - odcinek północny – 240 m2 
 - odcinek południowy – 176.5m2  
 
BON Świnoujście 
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Nabrzeże postojowo – przeładunkowe – 630m2  
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże – 63,6m2  
Nabrzeże – 79m2 
Pirs z nabrzeżem zamykającym – 96m2  

 
 
 
Zatwierdził 

 
 
…………………………………………… 

(data i podpis) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
 

...................................................... 
pieczęć Wykonawcy 
nr faksu: ………………………… 
nr telefonu: ……………………… 
 

 
Formularz oferty       

        
  

 
Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………  

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : . 

„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

składam niniejszą ofertę:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach płatności określonych w SIWZ za wynagrodzenie (ryczałtowe):  

1) wartość netto ogółem……………………PLN 

wartość brutto ogółem………………….. PLN 

w tym: 

1) wartość netto ........................... PLN  

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

powiększona o podatek VAT (0%)  

(słownie:......................................................................................................złotych), 

wartość brutto …………………..PLN 
(słownie:.......................................................................................................złotych) 

 

2) wartość netto ........................... PLN  

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

powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *……………...... zł  

(słownie:......................................................................................................złotych), 
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wartość brutto …………………..PLN 
(słownie:.......................................................................................................złotych) 

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie: do ………. 
października 2016 r.  

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 dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam(y), że oferta zawiera**/nie zawiera** informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503. z późn. zm.). Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
…………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… 

6. Zamawiający uzna, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te: 

1) nigdzie nie zostały opublikowane; 

2) stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną; 

Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem 
zachowania poufności tych informacji. 

 

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje 
te zostaną uznane za jawne. 

 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
 
 

* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym 
zakresie prawa polskiego 

** niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

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

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustaw y 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
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 zdolnym 
do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

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

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustaw y 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1, 2 i 2a ustawy. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
 
 
 
 
 
Niniejsze o świadczenie potwierdza ww. okoliczno ści na dzie ń składania ofert. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 

Informacja  o braku przynale żności do grupy kapitałowej 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                    (pełna nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                     (siedziba Wykonawcy) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
 

 
1) Przedkładam(y) poni żej list ę podmiotów nale żących do tej samej grupy 
kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 usta wy Prawo zamówie ń 
publicznych), do której nale ży Wykonawca, którego reprezentuj ę(jemy): 
 
 
Lp.  Nazwa Adres  

1.   
2.   
 
 
………………, dn………………..                    ……………………………………………… 
                                                                    Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) Informuj ę(jemy), że Wykonawca, którego reprezentuj ę(jemy) nie  nale ży do 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 p kt 5 ustawy Prawo zamówie ń 
publicznych.  
 
 
 
………………, dn………………..                    ……………………………………………… 
                                                                    Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
Uwaga! Nale ży wypełni ć pkt 1) albo 2) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 

Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                 (pełna nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                   (siedziba Wykonawcy) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
 
składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom: 
 
 

L.p. Część prac powierzonych Podwykonawcom 

  

  

  

 
 
 
 
 
                                                        ....................................................................... 
                                                                          data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                                  uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, przypadku 
                                                                         oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
 
 
 
................................................................. 
    nazwa podmiotu składającego zobowiązanie 
 
 

 

Zobowiązuję się do oddania ……………………………………………………………...…. 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn. 
 

 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
 

 
w zakresie*: - wiedzy i doświadczenia, 
 - potencjale technicznym, 
  - osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
  - zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, 
 
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 7 do SIWZ  

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

pieczęć Wykonawcy 
 

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 
(siedziba Wykonawcy) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

L.p. 
Imię 

i nazwisko 
Kwalifikacje 
zawodowe* 

 
Doświadczenie 
i wykształcenie 

w zakresie 
niezbędnym do 

wyk. 
zamówienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą ** 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 
*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić 
spełnienie warunku, 
** Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami 
wskazanymi do realizacji zamówienia np. (pracownik Wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie 
umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp. itp.) 

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

data i podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w 

przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 
 

Niniejsze o świadczenie potwierdza ww. okoliczno ści na dzie ń składania ofert 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

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

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie o posiadaniu uprawnie ń 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                 (pełna nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                 (siedziba Wykonawcy) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na: 
 
„Kontrol ę okresow ą budowli przegl ądy roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem 

części podwodnej”   

 
 
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
(wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia.  
 
 
 
 
 
                                                      ...................................................................... 
.. 
                                                                     data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                               uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku   
                                                                    oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  

 
U M O W A 

nr DBM ………….  
dot. post ępowania: PO-II-370/ZZP-3/13/16  

 
                                                         WZÓR  UMOWY  
 
 
zawarta w dniu ………………. w Szczecinie  pomiędzy  Skarbem Państwa  
Dyrektorem Urzędu Morskiego w  Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 
Szczecin 
reprezentowanym przez: 
 
Andrzeja Borowca    -   Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiaj ącym , 
 
a  
 
 
 
 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą, 
 
o następującej treści: 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kontrole okresowe 

budowli Zamawiaj ącego - roczne i pi ęcioletnie wraz z przegl ądem części 
podwodnej  budowli  (zwane dalej  przedmiotem umowy). 

2. Wykaz budowli podlegających kontroli oraz zakres kontroli określone są w opisie 
przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
1) w przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych 

przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy.  
2) w przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny 

do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający.  
 

 
§ 2 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień …….          
2016 roku. 
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§ 3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia bez 
ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie     
w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych. 

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje nurkami posiadającymi zezwolenie 
właściwego Urzędu Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych 
głębokościach na obszarach morskich. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy  

 
§ 4  

 
Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia  podczas 
realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 5  
 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z prawem budowlanym, przepisami pochodnymi, normami technicznymi   
i umową. 

2. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami lub przy 
udziale podwykonawców. 

3. Zatrudnienie podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez niego jak i przez swoich podwykonawców przy wypełnianiu 
zobowiązań umownych. 

 
§ 6 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do kontroli robót                   

i dokonywania uzgodnień z Wykonawcą będą: 
1. Marek Barwiński - Gł. Specjalista tel. 91 4 403 495 - DBM  
2) Jacek Stodolny - Z-ca Głównego Inspektora 91 4 403 435 - OW 
3) Jan Kraska - Z-ca Naczelnika tel   91 4 403 259 - DBM. 
4) Krzysztof Gradzik - Specjalista tel.   91 4 403 490 - DBM. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonywania przedmiotu umowy 
będzie pan ………………………….                   

 
§ 7 
 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie 7 dni, licząc 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia kontroli      
i złożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów odbiorowych, którymi 
będą: 

1) Protokóły kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej w formie papierowej 
w tym dodatkowo w wersji  elektronicznej,  
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2) Ponadto w przypadku wykonania badań podwodnych - atesty badań 
podwodnych wymagane przy przeglądzie pięcioletnim budowli. 

2. Odbiór końcowy będzie składał się z dwóch części zgodnie z wykazami 
budowli podległych dwóm Wydziałom Zamawiającego:  

1) Dróg i Budowli Morskich    
2) Ochrony Wybrzeża.  

3. Z każdego odbioru wymienionego w ust 2 pkt 1,2  niniejszego paragrafu 
zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru, który zostanie podpisany 
zgodnie z wykazem podległych budowli przez przedstawicieli Wydziałów 
Zamawiającego: Dróg i Budowli Morskich oraz Ochrony Wybrzeża.  

4. Protokół odbioru powinien zawierać wszystkie ustalenia Stron dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 3. Protokóły z odbiorów o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu stanowić 
będą podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 
§ 8 
 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: …………… 
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji 
podatkowych) spowodowanych: 

a) wadliwym wystawieniem faktury, 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury. 

 
§ 9  

 
1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………….. 
(słownie: ………………….     złotych 00/100) zgodnie z ofertą cenową 
Wykonawcy z dnia ……………………, stanowiącą załącznik Nr …. do 
niniejszej umowy.  

2. Stawka podatku VAT = „0 %” – usługi związane z utrzymaniem akwenów 
portowych i torów podejściowych  (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia             
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054    
z póź. zm.).   

3. Za pozostałe usługi objęte przedmiotem umowy wskazane w Opisie 
przedmiotu umowy w Tabeli nr 2, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, stawka podatku VAT  wynosi 23%.  

4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt 
wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.  

 
 

§ 10 
 

1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jednorazowo, fakturą 
końcową.  
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie,  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości 
ustawowej. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
 

§ 11 
 

1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany w ciągu     
2017 roku do udzielania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia 
umownego merytorycznych konsultacji dotyczących przedmiotu umowy.  

 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 
1)  odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek: 

a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca                  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 %, 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi w wysokości   0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, z zastrzeżeniem  ust 4. 

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie 
pokryją szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń za które nie 
przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia 
odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym – 
odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania 
pokrywającego całość szkody.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć      
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
 
                                                                § 13 
 
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu 

stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

§ 14 
 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz 
Kodeksu cywilnego.  

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

           
 
 

           § 15 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) Opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1, 
2) Wzór Protokółu kontroli okresowej - Załącznik nr 2, 
3) Oferta cenowa Wykonawcy – Załącznik nr 3. 
 
 
      § 16 
 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 
oryginału z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa - Zamawiający. 

 
 
 
                        
 
 
 
 
 
…............................................................     .......................................................... 
 
   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A  

 
 
 

Załącznik nr 1 do umowy: Opis przedmiotu umowy 
Załącznik nr 2 do umowy : Protokół kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej 
Załącznik nr 3 do umowy : Oferta cenowa Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do umowy  

Opis przedmiotu umowy      
 
 
Kod CPV 71350000-6 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  

  1.1 rocznej kontroli obiektów hydrotechnicznych  zgodnie z art. 62 ust.1  
pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 
r. poz. 290 r. poz. 1409 wraz ze zm.) w zakresie określonym w § 68-
72, uwzględniając treść § 73-74 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli 
hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516). 

1.2.  pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych , zgodnie z art. 62 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U.              
z 2016 r. poz 290.) w zakresie określonym w §75 - 77 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r.            w sprawie 
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 
1516). 

1.3  badań podwodnych budowli wymaganych do kontroli pi ęcioletniej  
zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych do przeglądu 
pięcioletniego, zakres kontroli podwodnej części konstrukcji 
wymaganej przy 5-letniej kontroli stanu technicznego morskich budowli 
hydrotechnicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu  
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz.1516). 

1) dla nabrzeży, obrzeży, pirsu, mola i pomostu: w § 77.1.pkt 1  lit. a, b, c, d, e, 
2) dla falochronów;  w  § 77.1. pkt 2  lit. a i b ( oraz badanie stanu konstrukcji w  

części  podwodne jak dla nabrzeży ( lit. b i c w pkt. 1), 
3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo odbojowych: w  § 

77.1.pkt 3 lit. a do e  (dla nurka szczególnie b i c )     
2. Wymienione wyżej kontrole okresowe budowli będą realizowane w dwóch 

grupach, zgodnie z  wykazami obiektów sporządzonymi przez Wydziały: 
     1)  Dróg i Budowli Morskich – wykaz obiektów do przeglądu rocznego                      

i pięcioletniego ilustruje tabela nr 1 ,  
  2) Ochrony Wybrzeża – wykaz obiektów do przeglądu rocznego                       

i pięcioletniego, ilustruje tabela nr 2 . 
3. Atesty badań podwodnych budowli, zgodnie z załączonym wykazem, wymagane 

do kontroli pięcioletniej sporządzi Wykonawca – wykaz, tabela nr 3 , 
4. Badania podwodne części pionowościennej Falochronu osłonowego                      

w Świnoujściu od linii brzegowej do części nasypowej na odcinku 1305 mb 
(powierzchnia ścianki do badania 13.115,0 m2.), wraz z wydaniem Atestu wykona 
Wykonawca. 

5. Badania podwodne części pionowościennej Ostrogi zachodniej Falochronu 
osłonowego w Świnoujściu wraz z częścią głowicową, na odcinku łącznym        
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190 mb, (powierzchnia ścianki do badania 1.130,0 m2.), wraz z wydaniem Atestu 
wykona Wykonawca. 

6. Wykonawca na podstawie Atestów badań podwodnych oceni stan techniczny 
obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
budowlane.  

7. Plany batymetryczne udostępni Zamawiający. 
8. Wykonawca na podstawie otrzymanych planów batymetrycznych akwenu oceni 

stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
Prawo budowlane, w tym sprawdzi czy nie występują przegłębienia w obszarze 
konstrukcji  zagrażające jej bezpieczeństwu. 

9. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych           
i protokóły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem 
umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymienioną 
dokumentację udostępnią Wydziały DBM oraz OW - zgodnie z wykazami 
podległych obiektów stanowiącymi załączniki nr 1 i 2. 

10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i poziomych elementów 
konstrukcyjnych budowli wymagane do przeglądu pięcioletniego dostarczy 
Zamawiający ( tylko w przypadku założenia sieci geodezyjnej dla danej budowli).  

11. Protokóły z badań skuteczności ochrony katodowej Falochronu osłonowego          
i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego dostarczy Zamawiający. 

12. Sprawozdania z przeglądu sonarowego dna wymagane do przeglądu 
pięcioletniego budowli dostarczy Zamawiający. 

13. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych znajduje się w wykazie obiektów 
objętych przeglądem rocznym oraz wykazie obiektów objętych przeglądem 
pięcioletnim.   

14. Pomiary elektryczne (protokoły z badań) udostępni Zamawiający. Wymienioną 
dokumentację udostępni Wydział Głównego Energetyka na wniosek Wydziałów 
DBM i OW – zgodnie z wykazem przeglądów 5 letnich, tylko w przypadkach gdzie 
jest to wymagane. 

15. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia  bez ograniczeń 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie w tym do 
oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, które są 
wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu 
podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem    
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

16. Wykonawca musi dysponować nurkami posiadającymi zezwolenie tut. Urzędu 
Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na 
obszarach morskich i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane 
zaświadczenie. 

17. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych 
przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 

18. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do 
obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający. W powyższym 
zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi osobami   z 
wydziałów DBM i OW. 

19.Protokóły kontroli okresowej powinny być sporządzone zgodnie z załączonym     
wzorem  stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy  

20.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokóły z przeprowadzonego przeglądu 
okresowego w 1 egzemplarzu w formie papierowej w tym dodatkowo w wersji 
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elektronicznej, podzielone na dwie grupy zgodnie z wykazami obiektów 
wymienionymi w pkt 2. 

21.Wykonawca w załączeniu do Protokółów dostarczy Atesty badań podwodnych 
budowli i Atest czystości dna o którym mowa w pkt. 13, wymagane przy 
przeglądzie 5 letnim budowli.  

 
Tabela 1  

 
OBIEKTY HYDROTECHNICZNE DBM  

Przegl ądy budowli w 2016 r. 
VAT 0% 

Wykaz budowli 
 

Lp. 
 

Nr inwent. 
 

Obiekt 
 

Długo ść 

 

Rodzaj 
przegl ądu 

 
 
 

DZIWNÓW 

 

 

1 II-1253 Pomost odpraw granicznych  
+ 2 dalby L =   40,35 m roczny  

 II-61 Nabrzeża Basenu Zimowego  roczny  
2  nabrzeże Wschodnie    L =   15,59          roczny  
3  nabrzeże Północne nr 2 L =   70,00 m roczny  

4 II-55 
Umocnienie wschodniego 
brzegu rzeki Dziwny L = 473,00 m 

 
roczny  

5 II-67 Falochron Zachodni L = 325,00 m roczny  

6 II-67 
Falochron Wschodni 

L = 351,50 m 
 

       roczny  

7 II-1252 
Umocnienie zachodniego brzegu 
rzeki Dziwny L = 190,00 m 

 
roczny  

 
 

WOLIN  

 

 

8 II-1345 Nabrzeże Przeładunkowe  L =   62,00 m roczny  
9 II-1349 Dalba odbojowa  roczny  

10 II-1243 Nabrzeże Północno-Zachodnie 
wraz ze skrzydełkiem  L = 203,90 m        roczny  

11 II-1348 Nabrzeże Postojowe przy 
moście  L =   52,50 m roczny  

12 II-25a Nabrzeże Postojowe Rybackie – 
odcinek północny L =   63,70 m roczny  

13 II-25a 
Nabrzeże Postojowe Rybackie  – 
odcinek południowy L = 106,34 m roczny  

 
 
 

TRZEBIEŻ 

 

 

14 II-10 Nabrzeże Tranzytowe L = 206,10 m roczny  
15 II-9 Nabrzeże PRCiP L = 102,30 m roczny  
16  Falochron Południowy L =   40,50 m roczny  

17 II-7 Nabrzeże Postojowe Rybackie w 
basenie Nr 2 L = 106,00 m        roczny  

18 II-6 Nabrzeże Postojowe Rybackie w 
basenie Nr 1  L =   67,00 m roczny  

19 II-6 Wyciąg łodziowy  roczny  
 II-6 Nabrzeże Postojowe UM         roczny  
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20 
21 

odcinek I-J  
odcinek J-K 

L =   51,00 m 
L =   90,37 m 

       

22 II-4 
Przystań dalbowa – 9 dalb 

       roczny  
 

23 II-500004 Nabrzeże Południowe w Basenie 
Żeglarskim L =    87,24 m       roczny  

 
 

 
 

NOWE WARPNO  

 

 

24 II-1136001 Nabrzeże Pasażerskie L =   65,50 m       5 letni  

25 II-1136002 
Przystań promowa z dalbą 4 
palową  

       
      5 letni  

26 

 
II-1456001 
II-1456002 
II-1456003 

Pirs pasażerski: 
- nabrzeże wschodnie 
- nabrzeże zachodnie 
- nabrzeże północne 

 
L =   55,25 m 
L =   56,83 m 
L =   15,90 m 

 
roczny  

27 II-1457 Umocnienie brzegowe 
wschodnie L =   10,70 m roczny  

28 II-1458 Umocnienie brzegowe 
zachodnie L =   45,85 m roczny  

 
 

MRZEŻYNO 

 

 

29 II-2110003 Nabrzeże odpraw granicznych  L =   42,00 m roczny  

 
30 
31 

 
II-212A 
II-212B 

Umocnienie wschodniego 
brzegu Regi 
- odcinek nr 1 
- odcinek nr 2 

 
L =   27,00 m 
L =   67,50 m 

       roczny  

32       II – 218 Falochron wschodni       L =   138,5 m       roczny  
33       II - 221 Falochron zachodni       L =   327,5 m       roczny  

 
 

NIECHORZE 

 

 

34 II-738 Dalba wyciągowa  roczny  
35 II-1249 Pomost rybacki nr 1  L =   62,50 m roczny  
36 II-1248 Pomost rybacki nr 2  L =   53,40 m roczny  

 
 

REWAL  

 

 

37 II-1254 Dalba wyciągowa  roczny  
 
 

LUBIN  

 

 

38 II-27 Opaska Brzegowa - Północna  L =   68,00 m roczny  
39 II-27 Falochron Północny  L =   26,00 m roczny  
40 II-27 Falochron Południowy  L =   25,00 m roczny  

41 

II-27 Basen Rybacki: 
- nabrzeże Północne 
- nabrzeże Południowe 
- nabrzeże zamykające  

 
L = 132,50 m 
L = 108,50 m 
L =   16,80 m 

roczny  

42 II-28 Nabrzeże Postojowe  L = 119,05 m roczny  
43 II-28 Wyciąg łodziowy  roczny  

 
 

WICKO ZALESIE  

 

 

44 

II-29 Nabrzeże pasażerskie 
- odcinek północny  
- odcinek południowy 

 
L = 120,00 m 
L =   88,26 m 

 
5 letni  
5 letni  
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SIEROSŁAW  

 

 

45 II-26 Umocnienie brzegowe  
– odcinek A-B L =   15,00 m roczny  

46 II-26 Umocnienie brzegowe 
- odcinek G-H-I L =   18,55 m roczny  

47 II-26 
Nabrzeże postojowo-
wyładunkowe 
- odcinek B-C-D-E  

L =   65,95 m 
roczny  

48 II-26 Nabrzeże Postojowe 
- odcinek E-F-G L =   27,60 m roczny  

49 II-26 Wyciąg łodziowy  roczny  
 
 

MIĘDZYZDROJE  

 

 

50 II-1449 Dalba wyciągowa 1-palowa  roczny  
 
 

BON w ŚWINOUJŚCIU 

 

 
 
 51 
 
 52 
 
 
 53 

  
 
     II-782 

 
II – 1048 

 
 

II - 1020 

nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
Nabrzeże postojowo – 
przeładunkowe, 
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże „N” 
Nabrzeże „E” 
Pirs z nabrzeżem zamykającym. 

 
 

L = 150 m 
 

L = 31,8 m 
L = 39,5 m 

     L = 30 m 

 
 

5 letni  
 
       5 letni 
 
       5 letni  

 
 

                                                          SZCZECIN 

 

 

54 II-91 Nabrzeża Basenu Bazy Taboru 
Pływającego Lcałk =  282,87 m roczny  

55 II - 11284 Nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie 

 
L = 332,45 m 

roczny  

56 II - 142 

Nabrzeża Kapitanatu Portu                   
w Szczecinie: 
Nabrzeże postojowe + basen 
dla motorówek   

Lcałk= 173,2 m            

roczny  

57  
Basen Gospodarczy z pirsem 
BON:  

 

 II - 11284 Pirs L = 14,39 m x 
3.20 m 

roczny  

 II - 11284 Nabrzeże „N” L = 55 m roczny  
 II - 11284 Nabrzeże „W” L= 29.4 m roczny  

 II - 11284 
Nabrzeże „S” L = 44 m + 10 

m 
roczny  

                                        KANAŁ PIAST OWSKI  

58 II - 1329 
Falochron zachodni wejściowy 
do Kanału Piastowskiego od 
strony Zalewu Szczecińskiego. 

L = 602 m 
roczny  

59 II - 1328 
Falochron wschodni wejściowy 
do Kanału Piastowskiego od 
strony Zalewu  Szczecińskiego. 

L = 666 m 
roczny  

60 
61 

 
II – 1506 
II - 1507 

Stanowisko dla refulerów 
(Karsibór): 
Dalba północna 
Dalba południowa  

 

roczny  
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62 II -34 Ostroga palisadowa L =   300 m roczny  
        

KAMIEŃ POMORSKI  

 

 

63 II-568 Pomost spacerowy L =   60,25 m roczny  
64 II-568 Pirs pasażerski      L =   60,25 m roczny  
65 II-569 Nabrzeże Barkowe      L = 258,20 m roczny  
 
                                                          
   
                                                         TWŚ - S 
 

 

66 II - 1540 Umocnienie zachodniego brzegu 
wyspy Mielin (z przystanią) L cał = 94,6 m roczny  

67 II - 1330 Umocnienie zachodniego brzegu 
wyspy Chełminek L = 740,4 m roczny  

68  Przystań  pola refulacyjnego D L =   98 m roczn y 
                                                      

              ŚWINOUJŚCIE 
 

 

69      II - 45 Falochron zachodni L =   550 m roczny  
70 

 
 

71 
 

 
72 

   
     II – 1872 
      
      
     II - 1873 

Falochron centralny 
 
Falochron Wschodni (Osłonowy 
Portu  Zewnętrznego w 
Świnoujściu) 
 
- odwodnienie falochronu 
(osobno) 
 
Ostroga Zachodnia Falochronu 
Wschodniego (osłonowego) 

L =1490 m 
 
L=2054 m 
+919,4m 
 
 
 
 
 
L=255,8 m 
 
 

       roczny  
 
       5 letni 
 
 
 
 
       5 letni 
 

                                                     STEPNICA  

73  Przystań  pola refulacyjnego 
Mańków  L =   172 m roczny  

                                    WYSPA FALOCHRONOWA – w porcie 
Trzebie ż 

 

74 

II – 52 
II – 1845 
II – 1846 

Umocnienie wyspy 
Opaska Brzegowa 
Nabrzeże dla rybaków 

 L= 84,03 m 
 L = 1385,97 m 
 L =  36,62 m 
 

roczny  
  

 
Obmiar prac: 
 

5. Przegląd części nadwodnej nabrzeży i falochronów (bez Falochronu 
Osłonowego) –  12.540,76 mb. 

6. Przegląd części nadwodnej Falochronu osłonowego –  2054 mb + 919,4mb 
(część głowicowa falochronu) 

7. Przegląd części nadwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego           
- 255,8 mb. 

8. Przegląd części nadwodnej dalb -18 sz
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Tabela 2 
OBIEKTY HYDROTECHNICZNE OW  

Przegl ądy budowli w 2016 r. 
 

Opaski brzegowe  
podatek VAT 23% 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Dziwnów Opaska brzegowa  
żelbetowa wraz z  
umocnieniem odmorskiej 
krawędzi gabionami    

II-76 roczna 210 2520 0 gabiony okresowo 
zasypywane piaskiem 

2 Rewal System zabezpieczenia 
brzegu klifowego w 
Śliwinie Bałtyckim   

II-1255 roczna 200 7 560 0  

3 Rewal Opaska brzegowa - 
oczep żelbetowy na 
ściance szczelnej               

II-1259 roczna 70 490 0  

4 Niechorze 
 

Opaska brzegowa 
żelbetowa                           

II-83 roczna 620  0 opaska pod LM - brak 
szczegółowych danych 

5 Niechorze Opaska brzegowa - 
oczep żelbetowy na 
ściance szczelnej                  

II-1260 pięcioletni 486  0  

6 Niechorze Opaska brzegowa 
Ścianka szczelna z 
oczepem żelbetowym 
km:367.50 – 367.70 

II-1863 roczna 216,3    

 
Zjazdy na pla żę 

podatek VAT 23% 
 

Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  
inwentarzowy  

Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Międzyzdroje  Zjazd na plażę       
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 roczna 88,75 400 
2 Dziwnówek Zjazd na plażę 

 
II-1287 roczna  

91,91 
 
414 

  

3 Pobierowo Zjazd na plażę 
 

II-1277 roczna  
77,41 

 
348 

  

4 Pustkowo Zjazd na plażę 
 

 roczna  
97,56 

 
439 

  

5 Trzęsacz Zjazd na plażę 
 

 roczna  
105,14 

 
473 

  

6 Rewal Zjazd na plażę 
 

II-1281 roczna  
55,9 

 
252 

  

7 Niechorze Zjazd na plażę 
 

II-1269 roczna  
49,5 

 
223 

  

8 Pogorzelica Zjazd na plażę 
 

II-1268 roczna  
58 

 
261 

  

 
Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski 

podatek VAT 23% 
 

Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  
inwentarzowy  

Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Karsibór (teren 
OOW Kanał 
Piastowski 

Plac  
składowy 
(przeładunkowy) 

 
II-1887 
 

 
roczna 

  
774 

  

  
Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski 

podatek VAT 0% 
 

Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  
inwentarzowy  

Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 
 
 

 
Karsibór (teren 
OOW Kanał 
Piastowski) 

Nabrzeże postojowe 
przy bazie OTW 
Karsibór 

II - 1886  
 
roczna 

 
121 

   

Basen Postojowy 
 

II-1885 16,4×36    
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Slip pochylnia  
 

II-1888 
 

 
 

Umocnienia brzegu Kanału Piastowskiego km:13.020 -1 6.320 
podatek VAT 0 % 

 
Lp.  Lokalizacja  Nazwa Numer  

inwentarzowy  
Rodzaj  
przegl ądu 

Długo ść  
budowli 

Powierzchnia  
łączna m2 

Powierzchnia 
podwodna m2 

Uwagi  

1 Świnoujscie-
Karsibór 

Umocnienia brzegów 
Kanału Piastowskiego 
km: 13.020-16.320 

II-1838,II-1839 roczny 6600 320 000 240 000  
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Tabela nr 3  
Wydział Dróg i Budowli Morskich 

 
Badania podwodne budowli wymagane do przeglądów 5 letnich w 2016 r. 
 

VAT 0% 
NOWE WARPNO  

Nabrzeże Pasażerskie L =   65,50 m 
Przystań promowa z dalbą 4 palową 1 szt  

 
WICKO ZALESIE  

 

Nabrzeże pasażerskie 
- odcinek północny  
- odcinek południowy 

L = 147,50 m 
L =   87,50 m 

 
BON w ŚWINOUJŚCIU 
 

nabrzeża Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
Nabrzeże postojowo – 
przeładunkowe, 
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże „N” 
Nabrzeże „E” 
Pirs z nabrzeżem zamykającym. 

     
 
 

L = 150 m 
 

L = 31,8 m 
 L = 39,5 m 

                                L = 30 m  
 
ŚWINOUJŚCIE – Port zewn ętrzny 
 

Falochron Osłonowy Portu  
Zewnętrznego w Świnoujściu 
- odwodnienie falochronu (osobno) 
 
Ostroga Zachodnia Falochronu 
Osłonowego 

 L=2054 m +919,4m 
 
 
 
L=255,8 m 
 

 
Obmiar prac: 
Przegląd części podwodnej nabrzeży, dalb, Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej 
Falochronu osłonowego (do przeglądu 5 letniego): 
Świnoujście 
- przegląd części podwodnej Falochronu osłonowego - 13.115.0 m2 
- przegląd części podwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego – 1.130,0 m2 
Nowe Warpno 
 - Przegląd części podwodnej Przystani promowej z dalbą 4 palową – 1 szt. 
 - Nabrzeże Pasażerskie – 196,5 m2 
Wicko Zalesie 
Nabrzeże pasażerskie 
 - odcinek północny – 240 m2 
 - odcinek południowy – 176.5m2  
BON Świnoujście 
Nabrzeże postojowo – przeładunkowe – 630m2  
Basen gospodarczy: 
Nabrzeże – 63,6m2  
Nabrzeże – 79m2 
Pirs z nabrzeżem zamykającym – 96m2  
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
Protokół kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej    

 
 

....................., dnia ........................ 
 

P R O T O K Ó Ł Nr ............ 
 

kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej 
 

Podstawa prawna: 
a) art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 wraz ze zm.). 
b)  rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1516). 
 

Rodzaj kontroli: 
 

a) bieżące oględziny, 
b) roczna, 
c) pięcioletnia, 
d) nadzwyczajna. 
 

1. Nazwa morskiej budowli hydrotechnicznej i jej us ytuowanie. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
Nr inwentarzowy budowli: ............................................. 
 
Kontrol ę przeprowadził: 
 

1) .......................................................................... 
(Imię i nazwisko, nr uprawnień) 

 
 

2. Wykorzystane materiały. 
(dokumentacja budowy, badania podwodne, plany sondażu dna, instrukcja 
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem, itp.): 

.............................................................................................................................. 
3. Charakterystyka techniczna. 
 

3.1. Opis konstrukcji 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. 
3.2. Parametry techniczno - użytkowe 

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

............................................................................................................................. 
3.3. Funkcja budowli 

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

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

............................................................................................................................. 
 
4. Elementy budowli, opis stanu ich sprawno ści technicznej i warto ści 

użytkowej. 
 
Po dokonaniu oględzin budowli oraz po zapoznaniu się z materiałami  
o których mowa w pkt 2, ustalono, co następuje: 
 
4.1. Konstrukcja budowli 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
4.2. Instalacja elektryczna 

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

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

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

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

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

4.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 

4.4. Inne 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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5. Opis estetyki budowli i jej otoczenia. 
(nawierzchnie placów utwardzonych i nieutwardzonych, drogi, ogrodzenie, zieleń) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
6. Zalecenia i wnioski. 
 

6.1. Wynikające z ustawy prawo budowlane 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 

6.2. Inne: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
7. Niniejszy protokół nale ży doł ączyć do ksi ążki obiektu budowlanego. 
 
 
Podpis kontroluj ącego: 
 
 
.............................................................. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stanowisko Z-cy Dyrektora wła ściwego pionu   (Dotyczy Zamawiającego) 
 
 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 


