
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/14/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 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 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 71351913-6 
Wyznaczenie miejsc poboru kruszywa do sztucznego zasilania brzegu w rejonie 
Trzęsacza, Rewala i Niechorza oraz wykonanie wytycznych do sztucznego zasilania 
brzegu w Trzęsaczu. 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  :  
I.  
Prace geologiczno-rozpoznawcze dla obszaru perspekt ywicznego „Rewal” o powierzchni 
minimum 90 km 2, w tym: 
  
1. Prace morskie w tym: 
1).Profilowanie batymetryczne zapewniające pełne pokrycie badanego obszaru w rozdzielczości co 
najmniej 2 punkty pomiarowe na 1 m2, 
2)Profilowanie sonarowe zapewniające 200% pokrycia badanego obszaru zdjęciem sonarowym, 
3)Profilowanie geofizyczne profilerem osadów typu „pinger” na częstotliwości akustycznej między 3,5 
kHz a 7 kHz zapewniającej wysoką rozdzielczość (0,3 m) rozpoznawanej miąższości osadów, na 
profilach równoległych, odległych od siebie maksimum 250 m, zaprojektowanych na badanym 
obszarze, 
4)Pobór sond rdzeniowych o długości co najmniej 2 m lub do głębokości zalegania osadów 
piaszczystych (jeżeli płytsza niż 2 m)  – 200 szt. 
2. Prace i badania laboratoryjne: 

1) Opis makroskopowy i pobór próbek do analiz uziarnienia, analiz chemicznych  
i bakteriologicznych 

2) Wykonanie analiz i zestawienie wyników. 
Prace kameralne: 

Wykonanie projektu prac geologicznych, 
Wykonanie mapy dokumentacyjnej, 
Przetwarzanie i interpretacja materiałów geofizycznych oraz wykonanie przekrojów geologicznych, 
Wykonanie map wynikowych (mozaika sonarowa, mapy miąższości osadów piaszczystych i 

zawartości poszczególnych frakcji ziarnowych, mapa zasobów piaszczystych). 
Wykonanie opracowania tekstowego zawierającego: 

metodykę wykonanych prac i badań, 
charakterystykę geologiczną, a w szczególności charakterystykę litologiczną i geochemiczną 

osadów, 
obliczenia ilości piasków odpowiednich do zasilania brzegów, 
określenie warunków prowadzenia eksploatacji, 
zalecenia dotyczące sposobu pobierania materiału piaszczystego z dna. 

 
Wymagane 90 km2 powinno zawierać się wewnątrz obszaru perspektywicznego REWAL o całkowitej 
powierzchni 204 km2.  
 
Współrzędne granic obszaru w układzie GUGIK’92 

   
X         Y 



A   226468.2   710004.9 
B   230196.6   698585.6 
C   246345.8   703816.8 
D   242638.7   715257.3 

 
 
Opracowanie zało żeń do sztucznego zasilania brzegu morskiego w Trz ęsaczu (km 372.80 – 
373.80), w tym prace terenowe w strefie brzegowej.  
 
Zakres prac powinien obejmowa ć: 

Analizę warunków hydrometeorologicznych i hydrodynamicznych: 
Stany wody, 
Pole wiatrowe, 
Falowanie, 
Prądy, 
Transport rumowiska. 

Analizę stanu umocnień brzegu rejonu oraz odcinków bezpośrednio przyległych i ich różnookresowy 
wpływ na środowisko brzegowe. 

Analizę form strefy brzegowej (na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych rejonu 
dostarczonych przez Zamawiającego obejmujących rejon od zaplecza wydmy do głębokości 8-10 
m  

Szacunkową wartość materialnych i niematerialnych brzegu i zaplecza. 
Analizę granulometryczną osadów powierzchniowych strefy brzegowej (osady powierzchniowe i z 

rdzeni) dokonaną na podstawie prób osadów pobranych z: 
Plaży i wydmy w tym z: 

linii brzegowej,      
plaży,      
podstawy wydmy,     
skłonu odwodnego wydmy,   
korony wydmy,     
skłonu odlądowego wydmy,   
zaplecza wydmy.    

Przybrzeża w tym z: 
skłonu brzegowego,    
rynny (skłon – korona – skłon rewy),      
skłonu za strefą rew (8-10 m ppm). 

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 okre ślać: 
 
Położenie umownej linii brzegowej i normy bezpieczeństwa brzegu. 
Parametry plaży i wydmy zapewniające bezpieczeństwo zaplecza dla sztormów 100 i 200 letniego. 
Wyznaczenie niezbędnych ilości materiału piaszczystego do uzyskania bezpiecznego profilu brzegu 

dla sztormów 100 i 200-letniego (dla różnych osadów z uwzględnieniem wskaźników jakości). 
Koszt wykonania prac czerpalno-refulacyjnych oraz formowania plaży i wału wydmowego (kosztorys 

inwestorski). 
Wnioski i zalecenia. 
 
 
Opracowanie Raportu oddziaływania prac czerpalno-re fulacyjnych na środowisko. 
 

Raport oddziaływania prac czerpalno-refulacyjnych na środowisko i obszary Natura 2000 należy 
wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych. 



Zamawiaj ący nie  przewiduje mo żliwo ść udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 
Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ści powierzenia prac Podwykonawcom. 
 
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, 
według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

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

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

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

3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

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

4)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

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

5)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 
– 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

6)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) 
ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

    7)Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  
       przed upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych  
       oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 

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

    8)Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4,  
      Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest  
      zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

   9) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (referencje), 
że  usługi zostały wykonane należycie – Załącznik  Nr 5 do SIWZ.  

Wykonawca musi wykazać warunek wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, poprzez wykaz prac: 



a) osobno dla wykonania wytycznych do sztucznego zasilania brzegu, 

b) osobno dla wyznaczenia miejsc poboru kruszywa. 

 

Wykonanie wytycznych do sztucznego zasilanie brzegu w Trzęsaczu. 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, za 80 000.00 zł każda.  Za 
prace podobne Zamawiający uzna prace związane z wykonaniem  wytycznych lub projektów 
przedsięwzięć z dziedziny sztucznego zasilania brzegów. 
 
Wyznaczenie miejsc poboru kruszywa do sztucznego zasilania brzegu  
w rejonie Trzęsacza, Rewala i Niechorza 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno opracowanie geologiczne w obszarze morskim Morza Bałtyckiego 
dotyczące badań osadów dna morskiego w zakresie możliwości ich praktycznego wykorzystania o 
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto lub co najmniej jedno opracowanie dotyczące 
hydroakustycznej inwentaryzacji dna morskiego o wartości nie mniejszej niż  800 000,00 zł brutto. 
 

Wykaz wykonanych usług dot.  wykonania wytycznych do sztucznego zasilania brzegu oraz  
wyznaczenia miejsc poboru kruszywa należy przedstawić na wspólnym załączniku Nr 5 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.   

 

2.  Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

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

wadium 
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polegał 

będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi dokumenty 
podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego rozdziału. 

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 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. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  zawierające 
błędy,  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 



powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.    

Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1),3) 
niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 2) , a ich oferty  
odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy. 

Kryterium oceny ofert – najni ższa cena brutto 
 
Termin wykonania zamówienia –   do 15 listopada 2010 roku. 
 
Wadium – 20 000.00 zł.  
 
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 28 /06/2010r. do godz. 10:30. 

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

Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116  dnia 28/06/2010,  o godz. 11:00. 

 

Data wysłania 19.05.2010r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


