
 
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/18/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów : ElŜbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana 

 ODBUDOWĘ WAŁU OSADNIKA KWATERY POŁUDNIOWEJ I WAŁU ZEWN ĘTRZNEGO 
KWATERY PÓŁNOCNEJ POLA REFULACYJNEGO D W KARSIBORZU  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wału osadnika kwatery południowej i wału 

zewnętrznego kwatery północnej pola refulacyjnego D w Karsiborzu. 
2. CPV zamówienia  - 45247000-0 

3.   Lokalizacja : Pole refulacyjne D zlokalizowane jest na 16 km TWŚ-S dla   odkładania 
urobku  z pogłębiania toru na odcinku od km 0,00 do 32,00.  Urządzenia pola to system 
grobli i budowli spustowych – tak zwanych mnichów. 

Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery 
- południow ą o pow. 12 ha (groble zewnętrzne 1280 m , groble osadnika 660 m),  
na której znajdują się budowle spustowe – mnichy stalowe – szt. 2, 
- środkowa o pow.53,76 ha(groble zewnętrze 3640 m  budowle spustowe3 mnichy),           
- północna o pow. 11,47 ha w tym 8,58 ha teren dzierŜawiony od nadleśnictwa 
Międzyzdroje – groble zew. 1162 m, budowle spustowe – mnichy stalowe – szt. 2 
- rów opaskowy leśny – 500  m,  
- rów opaskowy od strony Kanału Piastowskiego – 450 m, 
4. Dojazd do obiektu: 
a) drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani dla 
refulera, 
b) drogą leśną przez od m. Karsibórz i dalej wzdłuŜ Kanału Piastowskiego  w kierunku do 
południowym do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński. Zamawiający nie zapewnia 
miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. 
5. Zakres zamówienia obejmuje : 
a) plantowanie gruntu rodzimego w pasie szer. 15 m (gr. w-y do 20 cm)  F=~800 m2                                                                                                       
b) formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m, grunt kat. IV, spycharka  75KM, z 
dowozem brakującego materiału z odległości do 400 m  
-wał osadnika i część południowa wału wschodniego                                 l= ok. 500 m     
-wał zewnętrzny kwatery północnej                                             l= ok.  250 m 
          ------------- 
            Razem         ok.  750 m 
c) wykonanie mnichów stalowych                                                 l=15 m h= 3,5 m  2 szt  



6. W związku z tym, Ŝe pole refulacyjne leŜy w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przyrody, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
przyrody , m. in. : 
a) ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. nr 92, poz.880; wraz  
z późn. zmianami), 
b) innych aktów prawnych krajowych i lokalnych dotyczących ochrony środowiska 
przyrodniczego w obszarze prowadzonych prac      
 2.  Wymagania dotycz ące wykonania zamówienia 
Prace będą wykonywane  w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie o torfowym 
podłoŜu. 
Prace naleŜy prowadzić stosując przepisy zasad 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 oraz we własnym zakresie zapewnić  transport pracowników na 
miejsce realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca musi dysponować  osobami,  uczestniczącymi 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 pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141). 
 
Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo Ŝliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  31.08.2010r. 
 
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 jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
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 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je Ŝeli odr ębne przepisy wymagaj ą 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 prac  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu 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 prace 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 pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum 3 prace podobne do   przedmiotu zamówienia, o 
wartości nie mniejszej niŜ wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określone przez  Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1. 

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

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜsze wymaganie, jeŜeli wykaŜe, 

iŜ  dysponuje osobami z uprawnieniami melioracyjnymi lub hydrotechnicznymi.  
Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

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

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

     7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

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

1 do niniejszej SIWZ  

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

4. Kryteria oceny ofert : najni Ŝsza cena. 
 
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 07/07/2010 do 
godz. 10:30. 
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 07/07/2010 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 177996-2010 z dnia 22.06.2010r. 


