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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/41/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

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

WYKONANIE WYTYCZNYCH DO SZTUCZNEGO ZASILANIA PLA ŻY W 
PUSTKOWIE KM : 374.15- 375.05  

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

Określenie przedmiotu zamówienia 

Symbol kategorii CPV dla przedmiotu zamówienia:  74 232000-4. 

Zakres prac zmierzających do opracowania założeń do sztucznego zasilania powinien 
obejmować: 
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 składników 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. Położenie umownej linii brzegowej i normy bezpieczeństwa brzegu. 
2. Parametry plaży i wydmy zapewniające bezpieczeństwo zaplecza dla sztormów 100 

letnich. 
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). 
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5. Wnioski i zalecenia 
Wykonawcy, który wygra przetarg, przekazane zostaną wymienione poniżej opracowania:  

1. Dokumentacja geodezyjna brzegu w Pustkowie km: 374.15 - 375.05 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 
wykonane co ok. 30 m 

 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.  
Termin wykonania zamówienia –  21 dni kalendarzowych. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 
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 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 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 każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4)  Wykaz wykonanych usług  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 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane 
należycie (referencje),według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ 
. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum 2 usługi podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia, tzn.  opracowanie związane z wykonaniem wytycznych lub projektów 
przedsięwzięć z dziedziny sztucznego zasilania brzegów o wartości nie mniejszej niż 
70 000,- każda. 

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) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

6)  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 iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając 
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ  wraz ze 

Specyfikacją remontową; 

           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. 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. 

4. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Oferta musi obejmowa ć całość zamówienia, nie dopuszcza si ę składania ofert 

częściowych 
6. Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 

7. Miejsce i termin składania ofert  
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 10/08/2012 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29 
Dnia 10/08/2012 r.,  o godz. 11:00. 
7. Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia  161649-2012 z dnia 25.07.2012r. 


