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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/47/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa  
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
WYCINANIE I KARCZOWANIE ZAKRZACZE Ń PÓL REFULACYJNYCH  
MAŃKÓW ORAZ D 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (Wspólny słownik zamówień CPV: 77211400-0) 
 
1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych pól refulacyjnych  Mańków 
oraz D polegających na wycinaniu i karczowaniu zakrzaczeń.      
CPV zamówienia  - 77211400-0    
 
2.  Lokalizacja  
2.a. Pole Mańków  znajduje się na wschodnim brzegu rzeki Odry, na wysokości 44 km toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin, przeznaczone dla odkładania urobku z pogłębiania toru od 
km 0,00 do 32,00 
dojazd do obiektu: 
drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy stacji 
nautycznej lub  
drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” (ok. 7 km, w tym odcinek ok. 700 m 
okresowo zalewany i nieprzejezdny), po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (Wykonawca wystąpi o zgodę we własnym 
zakresie), 
2.b. Pole „D”  zlokalizowane jest na 16 km toru wodnego Świnoujście  - Szczecin, 
przeznaczone dla   odkładania urobku  z pogłębiania toru na od km 0,00 do 32,00 
dojazd do obiektu: 
drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani dla 
refulera, lub drogą leśną przez miejscowość Karsibórz i dalej wzdłuŜ Kanału Piastowskiego  
w kierunku do południowym do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński.(I Brama 
Torowa). 
Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy w 
czasie wykonywania zleconych prac. 
 
3. Zakres zamówienia obejmuje wykarczowanie wnętrza południowej kwatery pola 
Mańków w ilości 22 ha oraz  osadnika kwatery południowej i kwater środkowej i północnej 
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pola D, w ilości 25 ha. Wykarczowane krzewy naleŜy pociąć na elementy o długości do 1 m i 
pozostawić na miejscu. 

4. W związku z tym, Ŝe pole refulacyjne „Mańków” leŜy w bezpośrednim sąsiedztwie 
rezerwatu przyrody Olszanka, a pole „D” - w bezpośrednim sąsiedztwie  rezerwatu  
Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony przyrody , m. in. : 

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.880; wraz z 
późn. zmianami), 

b) rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 
października 2006 r w sprawie rezerwatu przyrody Olszanka (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 109, poz.2083), 

c) zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 
dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Olszanka 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189), 

d) rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 
października 2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862), 

e) zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 
dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Olszanka 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189). 

 
5. Wymagania dotycz ące wykonania zamówienia 
 
Prace będą wykonywane  w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie o torfowym 
podłoŜu, oddalonym od siedzib ludzkich.  Prace naleŜy prowadzić stosując przepisy zasady 
bhp szczególne w zakresie wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  
melioracji szczegółowych i leśnych.  
Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności 
bezprzewodowej. 
Wykonawca musi dysponować  osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach zgodnie z treścią 
rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny przcy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141). 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 

Termin wykonania zamówienia –   do 30 listopada 2010 
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 



 3

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli 
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. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty  potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1   
     ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ: 

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

      2)  Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach  
            o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do  
            niniejszej SIWZ 

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

      3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
          do rejestru, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy    
           przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  
           oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie, według wzoru, 
stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, 
iŜ w ciągu ostatnich trzech lat a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum dwie prace  podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia, o warto ści  minimum 50 tys. zł ka Ŝda. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeŜeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

5) W przypadku gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  
do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy) 

6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6  do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeŜeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1 ; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 



 4

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  ofert, z 
tym, Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złoŜyli dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów.  

6.  Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) 
niniejszego rozdziału zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy. 

 
Kryterium oceny ofert: najniŜsza cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 18/10/2010r. do 
godz. 11:30. 
Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 ,sala 116 
Dnia 18/10/2010 r.,  o godz. 12:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 

 Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia  08.10.2010        Ogłoszenie nr: 324742-2010  

Szczecin, dnia: 08 /10 /2010r. 

 


