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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-3/35/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana 
 
Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:  

Prace konserwacyjne urz ądzeń pola refulacyjnego Ma ńków 

 
(Wspólny słownik zamówień CPV: 45246410-0) 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  
Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne urządzeń pola refulacyjnego Mańków. 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA  
1. uzupełnienie i naprawa uszkodzonego korpusu obwałowań (350 m3), w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego w trakcie przekazania terenu robót. 
2. ręczne udrożnienie 12 szt. mnichów stalowych, 
3. mechaniczne odmulenie rowu opaskowego o długości 1800 m z odkładem urobku na 

kwatery pola „Mańków” (zabronione jest odkładanie urobku na teren rezerwatu). 
Lokalizacja rowu stanowi załącznik nr 1. 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
W związku z tym, że pole refulacyjne „Mańków” leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przyrody Olszanka, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony przyrody, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.1220; 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). 

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzyskać od Nadleśnictwa Goleniów 
zezwolenie na przejazd przez rezerwat. 
 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Pole refulacyjne „Mańków” usytuowane jest na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego w 
bezpośrednim sąsiedztwie 44,0 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Pole 
przeznaczone jest na odkład urobku z pogłębiania toru od km 32,00 do 64,00. Rysunek 
sytuacyjny stanowi załącznik nr 2. 

 

CHARAKTERYSTYKA POLA „MAŃKÓW”: 
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Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery (załącznik nr 1) . 
Powierzchnia całkowita pola wynosi: 120 ha, pole podzielone jest groblami na trzy kwatery: 

− południową o pow. 43 ha  groble zewnętrzne 2730m , grobla osadnika 200 m),  
budowle  spustowe: mnichy stalowe – szt. 4,  

− środkową o pow. 5,0 ha (groble zewnetrze:1750 m, groble osadnika 400m)       
budowle   spustowe: mnichy stalowe - szt. 4, 

− północną o pow. 72 ha (groble zew. 3000m , osadnika 530m), budowle spustowe – 
mnichy stalowe -  szt.4. 

Wzdłuż pola od strony rezerwatu znajduje się rów opaskowy prowadzący wody porefulacyjne 
do odbiornika (załącznik nr 1). 
 
DOJAZD DO POLA „Mańków” 

− drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy 
stacji nautycznej, 

− drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” i „Wilcze uroczysko” (ok. 7 km, w 
tym odcinek ok. 400 m okresowo zalewany  i nieprzejezdny), po uzyskaniu zgody 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Wykonawca wystąpi o 
zgodę we własnym zakresie) 

Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. 
 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY: 

   Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym 
pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Roboty mogą wykonywać osoby posiadające 
właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.   

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami, w szczególności: 

− ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z 
późn. zm.), 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 
poz. 401), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 
161, poz. 1141). 

− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.26 
poz.313 z późn. zm.). 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

W związku z usytuowaniem pola refulacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przyrody, Wykonawca musi przestrzegać stosownych przepisów prawnych dotyczących 
ochrony gatunkowej zwierząt oraz rezerwatu przyrody,    w tym przede wszystkim: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), w 
której zawarte są czynności zakazane na terenie rezerwatu, w związku z czym  
zabrania się: 

a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z 
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody; 

b) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach 
ochronnych; 
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c) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia 
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia 
zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych 
schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; 

d) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach 
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody; 

e) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 
f) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i 

dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i 
składników przyrody; 

g) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą  
ochronie przyrody; 

h) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu; 

i) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; 
j) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym 

płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, 
a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody, 

k) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych w planie ochrony; 

l) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów; 
m) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – 
przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody; 

n) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z 
wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku 
narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat 
przyrody; 

o) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisła i czynną, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych 
na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania 
ochronne dopuszczają wypas; 

p) zakłócania ciszy; 
q) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.  

 

− Zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 
22 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Olszanka” 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie transportu pracowników 
i sprzętu na miejsce prac. 
Wykonawca jest  zobowiązany do każdorazowego uzgadniania warunków poruszania się 
pojazdem po drodze leśnej (tzw. Czarnej Drodze) z zarządcą terenu, tj. Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Goleniów, a wykonawcy ww. prac oraz kierowcy, każdorazowo wpisywać się 
będą do „Księgi rejestru wjazdów pojazdów na obszar rezerwatu przyrody Olszanka” 
znajdującej się przy leśniczówce „Olszanka” 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie 
pracowników i stosowanego sprzętu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku przyrodniczym, wynikłe w 
trakcie  prowadzonych prac. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Wiedza i do świadczenie  
Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował co najmniej 



 4

następujący zakres robót: - 3 prace o wartości nie mniejszej, niż wartość oferty z zakresu 
określonym w Rozdziale V ust.2 pkt.4 SIWZ 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponować co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami, posiadającą co 
najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami określonymi przedmiotem 
zamówienia. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  –- do 15 października 2011  
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
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 określonych w art. 22 ust. 1   
     ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ: 

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

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

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

      3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
          do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 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 każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4)  Wykaz wykonanych robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ . 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum 3 prace podobne do przedmiotu zamówienia  o 
wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie Wykonawcy określone w Formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Za prace podobne do określonych w zamówieniu , Zamawiający uzna roboty 
budowlane polegające na remoncie istniejących, bądź budowie nowych obwałowań 
pól refulacyjnych, składowisk odpadów, wałów przeciwpowodziowych, a także roboty 
związane z regulacją rzek i kanałów 

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

5)  Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

6) 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 6  
do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy) 

2. 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 należy złożyć jeden dokument 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej, 

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

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

Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
1),niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4) , a ich oferty  
odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy 
 
Wadium: Brak  
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 08/09/2011r. do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4  sala 116 
Dnia 08/09/2011 r.,  o godz. 11:00.  
 



 6

Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia: 23.06. 2011        Ogłoszenie nr: 255334-2011 
 

Szczecin, dnia: 23/06/2011r. 


