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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/9/11 
 
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) 90720000-0. 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZYRODNICZEJI PROJEKTÓW P LANÓW 
OCHRONY DLA 5 OSTOI  NATURA 2000 WYZNACZONYCH NA OB SZARACH 
MORSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.  
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie: 
1) dokumentacji przyrodniczej dla 5 obszarów Natura 2000, obejmującej wykonanie: a) 1 
łącznego opracowanie dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (kod 
obszaru PLB990003) i dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002); b) 1 łącznego opracowanie dla obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009), dla obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011) i dla specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018), 
2) projektów planów ochrony (do publikacji) dla 5 obszarów Natura 2000, tj.: a) 1 plan 
ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (kod obszaru 
PLB990003); b) 1 plan ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002); c) 1 plan ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009); d) 1 plan ochrony dla obszaru 
specjalnej ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011); d) 1 plan 
ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod 
obszaru PLH320018). Zakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji przyrodniczych i 
projektów planów ochrony należy wykonać zgodnie z: a) art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), b) 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401), c) art. 39 
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 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 
W ramach powyższych prac znajduje się również przeprowadzone konsultacje społecznych 
w formie warsztatów z udziałem mediatora lub mediatorów - wybranych w późniejszym przez 
Zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący nie  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Termin wykonania zamówienia – do 31 pa ździernika 2013 roku. 
                                                         w tym: I etap – 10 grudnia 2012 rok, 
                                                                      II etap – 31 pa ździernik 2013 rok 



 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto 
 
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 

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: 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał usługi 
o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia, tj.: przynajmniej jeden plan 
zadań ochronnych, lub jeden plan ochrony - dla jednej z form ochrony przyrody, lub dwie inne 
dokumentacje, takie jak np.: opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzacje przyrodnicze 
obszaru nie mniejszego niż 10000 ha - o wartości przynajmniej 200.000,00 zł każda, lub jeden 
projekt w zakresie badań morza o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami: 

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu, z doświadczeniem 
w zakresie kierowania pracami nad sporządzeniem przynajmniej jednego planu zadań 
ochronnych, lub jednego projektu planu ochrony - dla jednej z form ochrony przyrody, lub 
dwóch innych dokumentacji, takich jak np.: opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzacje 
przyrodnicze obszaru, lub jednego projektu w zakresie badań morza, 

b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. inwentaryzacji i opracowania 
szaty roślinnej (ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, sposobu ochrony 
i kształtowania), posiadającą wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych, oraz: 

- doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji terenowej szaty roślinnej dla 
potrzeb planów zadań ochronnych, lub projektu planu ochrony - dla jednej z form 
ochrony przyrody, lub innych dokumentacji, takich jak np.: opracowanie 
ekofizjograficzne, inwentaryzacje przyrodnicze obszaru, lub projektu w zakresie badań 
morza; 

- jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 książek lub przynajmniej 5 publikacji 
recenzowanych z zakresu fitosocjologii, 

c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. inwentaryzacji gatunków 
zwierząt - innych niż ptaki (ocena stanu i sposobów ochrony gatunków i ich siedlisk), 
posiadającą wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych, oraz: 

- doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji terenowej grup zwierząt dla 
potrzeb planów zadań ochronnych, lub projektu planu ochrony - dla jednej z form 
ochrony przyrody, lub innych dokumentacji, takich jak np.: opracowanie 
ekofizjograficzne, inwentaryzacje przyrodnicze obszaru, lub projektu w zakresie badań 
morza; 

- jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 książek lub przynajmniej 5 publikacji 
recenzowanych z zakresu swojej dziedziny, 

d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. inwentaryzacji gatunków 
ptaków (ocena stanu i sposobów ochrony gatunków i ich siedlisk), posiadającą 
wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych, oraz: 

- doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji terenowej grup zwierząt dla 
potrzeb planów zadań ochronnych, lub projektu planu ochrony - dla jednej z form 
ochrony przyrody, lub innych dokumentacji, takich jak np.: opracowanie 
ekofizjograficzne, inwentaryzacje przyrodnicze obszaru, lub projektu w zakresie badań 
morza; 



- jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 książek lub przynajmniej 5 publikacji 
recenzowanych z zakresu swojej dziedziny, 

e) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję planisty przestrzennego, która: 

- posiada doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego; 

- jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 planów zagospodarowania 
przestrzennego lub przynajmniej 1 projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru morskiego lub przynajmniej 1 studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 

f) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. geograficznych systemów 
informacji przestrzennej (GIS - Geographic Information System), która: 

- posiada doświadczenie w zakresie informacji GIS, tj. wprowadzania, gromadzenia, 
przetwarzania, sporządzania map lub wizualizacji danych geograficznych przy użyciu 
GIS; 

- jest autorem lub współautorem przynajmniej 2 opracowań kartograficznych na 
potrzeby dokumentacji w zakresie dla potrzeb planów zadań ochronnych, lub projektu 
planu ochrony - dla jednej z form ochrony przyrody, lub innych dokumentacji, takich 
jak np.: opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzacje przyrodnicze obszaru, lub 
projektu w zakresie badań morza, lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, lub miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu: 

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

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 niniejszej SIWZ. 

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

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, 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, zaś 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

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

d) 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. 

e) 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 składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

f) 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. 

g) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać 
części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

h) Wykaz wykonanych usług (podobnych) (rozdział V ust 1 pkt 2 niniejszej SIWZ) w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 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 
z załączeniem dokumentu potwierdzającego że usługi te zostały wykonane należycie, według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa 
jeden wykaz usług 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. 

i) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (rozdział V ust. 1 pkt 
niniejszej SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa 
jeden wykaz 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. 

j) 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 8 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy). 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku 
składania oferty wspólnej), 

3) dowód wniesienia wadium, tj.: 

a) tj. kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 

b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie 
wadium. 

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. 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. 

6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 
niniejszego Rozdziału i których oferty nie będą zabezpieczone wadium zostaną wykluczeni na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Ofertę Wykonawcy odrzuconego uznaje się za odrzuconą. 

 
Wadium – 15 000.00 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 30/05/2011 r. do godz. 11:30. 

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 30/05/2011, o godz. 12:00. 
Ogłoszenie przekazano Urz ędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich –  19.04.2011 
roku 

 

Data wysłania  19.04.2011 r. 


