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

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ
NR PO-II-370/ZZP-3/8/14
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie.
Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441,
e-mail: zamowienia@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
Przedmiotem zamówienia jest usługa
„WYKONANIE WYTYCZNYCH DO SZTUCZNEGO ZASILANIA PLAŻY W NIECHORZU
KM: 368.15 – 368.85”.

Symbol kategorii CPV

- 71351929-2 Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
- 71313400-1 Ocena wpływu projektu budowlanego na
środowisko naturalne.

1. Opracowanie wytycznych do sztucznego zasilania.
Zakres prac obejmuje:
1. Analizę warunków hydrometeorologicznych i hydrodynamicznych:
1) stany wody,
2) pole wiatrowe,
3) falowanie,
4) prądy,
5) transport rumowiska.
2. Analizę stanu umocnień brzegu rejonu oraz odcinków bezpośrednio przyległych
i ich różnookresowy wpływ na środowisko brzegowe.
3. Analizę form strefy brzegowej (na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych
rejonu dostarczonych przez Zamawiającego obejmujących rejon od zaplecza wydmy do
głębokości 8-10 m).
4. Szacowanie wartości materialnych i niematerialnych brzegu i zaplecza.
5. Analizę granulometryczną osadów powierzchniowych strefy brzegowej (osady
powierzchniowe i z rdzeni) dokonaną na podstawie prób osadów pobranych
z plaży, wydmy i przybrzeża.
6. Analizę porównawczą osadów ze złoża i strefy brzegowej w aspekcie wyznaczenia
niezbędnych objętości osadów do sztucznego zasilania (wskaźniki Rkryt, Rj, RA)
Wytyczne do sztucznego zasilanie powinny określać:

1

1. Położenie umownej linii brzegowej i normy bezpieczeństwa brzegu.
2. Parametry plaży i wydmy zapewniające bezpieczeństwo zaplecza dla sztormu 100
letniego.
3. Wyznaczenie niezbędnych ilości materiału piaszczystego do uzyskania bezpiecznego
profilu
brzegu
dla
sztormu
100-letniego
(dla
różnych
osadów
z uwzględnieniem wskaźników jakości).
4. Koszt wykonania prac czerpalno - refulacyjnych oraz formowania plaży i wału
wydmowego (kosztorys inwestorski).
5. Wnioski i zalecenia.
2. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), dalej
zwana ustawą ooś, wraz z:
a)

oceną realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów Ramowej
Dyrektywy Wodnej EU i Dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej,

b)

opisem przyrodniczym obszaru realizacji przedsięwzięcia zwierającym:
-

inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych
występujących na terenie obszaru inwestycji;

-

opis obszarów Natura 2000 obejmujących teren inwestycji;

-

opis wpływu realizacji przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz
z opisem działań minimalizujących wpływ prac na te obszary.

2. Uzyskanie dokumentów, o których mowa w art. 74 ustawy ooś niezbędnych
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
3. Złożenie imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie.
4. Współpraca i doradztwo merytoryczne na etapie wszczętego postępowania
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowej, w tym udzielanie odpowiedzi,
uzupełnień i wyjaśnień na wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie.
Wykonawcy, który wygra przetarg, przekazane zostaną wymienione poniżej opracowania:
1. Dokumentacja geodezyjna do wytycznych do sztucznego zasilania brzegu
w Niechorzu km: 368.15 – 368.85 zawierająca mapę wektorową strefy brzegowej z
zaznaczeniem kierunków wykonanych przekrojów oraz rysunki przekrojów poprzecznych.
2. Prostopadłe do linii brzegu profile batymetryczne o długości ok. 1 500 m każdy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu

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
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

dokumenty

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną
b) Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną

ww.

zaświadczenie

składa

każdy

d) Informacja Wykonawcy że nie należy 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 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną

ww.

zaświadczenie

składa

każdy
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e) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5
do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
f) Wykaz robót usług – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli
wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał łącznie:
a) minimum dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia, tj. opracowania
związane z wykonaniem wytycznych lub projektów przedsięwzięć
z dziedziny sztucznego zasilania brzegów, o wartości nie mniejszej niż
70 000,00 zł brutto każda,
b) minimum dwie usługi, podobne do przedmiotu zamówienia, tj.:
opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu, o wartości
nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę
wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych 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.
g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:
1)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,

3)

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4)

zakresu i okresu
zamówienia.

udziału

innego

podmiotu

przy

wykonywaniu

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ
(w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
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2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ (tylko
w przypadku składania oferty wspólnej),
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 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 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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.
5. 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.
Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 musi być wystawiony 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 dokumentu, 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
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

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.
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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.
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 oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący
wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów
podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden
podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć
niezależnie ten podmiot;
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną;
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.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
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Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia prac
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót na morzu oraz pobieranie próbek na plaży.
2. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót
zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód.
Termin wykonania zamówienia:

31 lipiec 2014 rok.

Wadium: brak
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907; z późn. zm.).
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych,
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 10.04.2014 r. do godz. 10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116,
dnia 10.04.2014 r., o godz. 11:00.
Ogłoszenie ukazało się w BZP - 27.03.2014 roku, nr -65051 - 2014
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