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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/41/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie.  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441, e-
mail: zamowienia@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 
 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  : CPV – 45233200-1. 
 
NAPRAWA DROGI POŹAROWEJ W REZERWACIE OLSZANKA. 
 
Przedmiotem zamówienia jest naprawa  drogi pożarowej pełniącej też  funkcję drogi 
dojazdowej  do pola refulacyjnego Mańków. 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Zamówienie obejmuje naprawę  przedmiotowej drogi poprzez wyrównanie i uzupełnienie  
mieszanką piaszczysto – gliniastą obniżeń korony drogi na odcinku od nabieżnika Mańków 
Górny do granicy rezerwatu oraz odbudowe korpusu drogi z podniesieniem jej korony o 
(średni) 0,60 m na odcinku od granicy z polem refulacyjnym do Nabieżnika Mańków. 

Szczegółowy zakres podano w przedmiarze robót – Załącznik nr 7 , a lokalizacje odcinków 
drogi przeznaczonych do naprawy w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

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). 
 
Urząd Morski posiada zapewnienie Nadleśnictwa Goleniów, jako zarządcy rezerwatu 
Olszanka, o niezbędnej pomocy organizacyjnej w zakresie prowadzonych prac naprawczych 
drogi. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z Urzędem Morskim i wykonawcami jest 
leśniczy leśnictwa Olszanka  Pan B. Racławski; tel  91 418 28 56 i 509 246 240. 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Droga zlokalizowana jest w Nadleśnictwie Goleniów Leśnictwie Olszanka               i  
przebiega przez rezerwat przyrody Olszanka. 
Dojazd  do obiektu drogą Goleniów – Stepnica, w lewo obok leśniczówki leśnictwa Olszanka  
do drogi pożarowej nr 24 i punktu czerpania wody. 



Początek drogi przewidzianej do naprawy znajduje się około 1,5 km od drogi  Goleniów – 
Stepnica, przebiega przez rezerwat, do granicy z polem refulacyjnym.  
Łączna długość odcinka drogi przewidzianego do naprawy wynosi 1,0 km 

CHARAKTERYSTYKA obiektu (drogi) 

Droga ta jest strategicznym szlakiem komunikacyjnym w rezerwacie przyrody 
Olszanka.Pełni przede wszystkim funkcję dojazdu pożarowego i jako taka figuruje w 
planach operacyjnych na wypadek pożaru („dojazd pożarowy nr 24”). Ponadto 
wykorzystywana jest przez wykonawców realizujących zlecenia Urzędu Morskiego w 
Szczecinie jak droga dojazdowa do pola refulacyjnego Mańków. Wymaga ona 
wykonywania działań ochronnych polegających między innymi na utrzymaniu sprawności 
technicznej (utrzymanie w stanie przejezdności) i dotyczy to naprawy oraz konserwacji.  

Wynika to wprost z  zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Olszanka 
(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 48, poz 1189) 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w 
ramach remontu drogi leśnej gruntowej przebiegającej przez teren rezerwatu Olszanka w 
Nadleśnictwie Goleniów w Leśnictwie Olszanka.  

Długość odcinka podlegającego naprawie  wynosi 1,0 km. 
Przewidywane parametry drogi to szerokość korony 3,0 m, skarpa ~1:1. 

Przewidywana rzędna korony drogi około 0,60 m ponad rzędną istniejaca na odcinku od pola 

Mańkow do  nabieżnika Mańków Górny. 

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 przez 
rezerwat b 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.). 

Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu Wykonawcy. 

 
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, 

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 uzgodnienia warunków pracy na obszarze rezerwatu z 
zarządcą terenu, tj. Nadleśniczym Nadleśnictwa Goleniów, a bezpośrednio z leśniczym 
leśnictwa 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. 

 
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 
 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto                           
                                         
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 5 
do niniejszej SIWZ. 

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

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 te roboty zostały wykonane należycie , 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł każda. 

Za prace podobne Zamawiający uzna roboty polegające na remoncie lub budowie 
dróg gruntowych.  



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

5) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 6, 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

7) 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 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia 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. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

      2) kosztorys wykonawczy, sporządzony na postawie przedmiaru robót – Załącznik  

          nr 7 do S I W Z. 

          W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

 

2. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3  
      niniejszego rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

 
Termin wykonania zamówienia –   do 30 listopada  2011 r. 
 
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 04/10/2011 r. do godz. 10:30. 

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

Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4,  

70-207 Szczecin, sala 116  dnia 04/10/2011 r.,  o godz. 11:00. 

Wysłano do BZP – 19.09.2011 roku,  Nr ogłoszenia  - 294220  - 2011 

 

Data wysłania19.09.2011r. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


