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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-/370/ZZP-3/44/12 

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 – USŁUGA 

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

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  :  CPV – 71320000-7 

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem po zwolenia na budow ę pn. 
Odbudowa i rozbudowa pola refulacyjnego Chełminek 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (PB) wraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, dotyczącego rozbudowy i odbudowy pola regulacyjnego na 
wyspie Chełminek.   

    1. Charakterystyka inwestycji b ędącej przedmiotem wykonania dokumentacji 
projektowej.  

Wyspa Chełminek  i zlokalizowane niej istniejące pole refulacyjne znajduje się po 
wschodniej stronie, na 38,850 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Po zachodniej 
stronie wyspy, od strony toru wodnego, znajduje się przystań (nieużytkowana) składająca 
się z 4 dalb cumowniczo-postojowych. 

Istniejące dotąd pole było wykorzystywane od lat 60-tych ubiegłego wieku, a odkładanie 
urobku zakończono w końcu lat 80-tych 

Celem głównym rozbudowy i odbudowy pola refulacyjnego jest konieczność zapewnienie 
miejsca dla odkładu urobku z prac pogłębiarskich na torze wodnym Świnoujście -  
Szczecin.  

     2. Planowane zało żenia funkcjonalno – u żytkowe projektowanego pola. 

Na pole refulacyjne ma być odkładany urobek tylko z prac pogłębiarskich torów wodnych, 
akwenów i basenów portowych administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. 
Urobek ma być tłoczony rurociągami od stanowiska dla refulerów do kwater pola i po 
sadzeniu się części stałych wody porefulacyjne zostaną odprowadzone poprzez system 
mnichów do akwenu otaczającego pole.  

    3. Zakres prac projektowych b ędących przedmiotem zamówienia 
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Zakres prac projektowych objętych tym zamówieniem obejmuje wykonanie projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót 
oraz szczegółowa specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca projektu zobowiązany jest m.in. do:  

   a) uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych, w   tym 
pozwolenia na budowę (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć nie 
później, niż do 15 lutego 2013 roku), 

Znaczy to, że po stronie Wykonawcy leży też wykonanie wszystkich związanych z tym 
opracowań i czynności, także związanych z oceną oddziaływania na środowisko Natura 
2000, jakie może wyniknąć  na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, zgodnie z treścią art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

   b) wykonania wszelkich, innych, niezbędnych dla kompletności dokumentacji opracowań, nie 

wykraczających poza zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.   

     c) przekazania projektu w  wersji elektroniczna  w wersji edytowalnej (Exel/Word). 

  d) nieodpłatnego udzielania odpowiedzi wykonawców dotyczących projektu,  w trakcie 
prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego. 

4. Informacje dodatkowe  

1) Jeżeli w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność aktualizacji wtórnika mapy, 
wykonawca dokona aktualizacji na własny koszt – w zakresie niezbędnym do 
projektowania, 

2) Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacja technicznych wykonania 
i odbioru robót, przywołane zostaną normy i przepisy, które mają spełniać materiały, 
sprzęt i inne towary oraz projektowane roboty, to będą obowiązywać postanowienia ich 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, 
chyba, że Zamawiający postanowił inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i 
przepisy są normami i przepisami państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być też stosowane inne, odpowiednie normy europejskie 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zapewnienia, że mogą być zgodnie z 
prawem stosowane w Polsce. Proponowane zamienniki powinny być precyzyjnie 
opisane przez projektanta. 

 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 
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Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu, opis 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; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. 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) 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 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 usługi te zostały wykonane 
należycie, 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 
przedmiotu zamówienia. Każda z tych 2 usług musi być o wartości nie 
mniejszej niż 70 000,00 zł. Usługa podobna do przedmiotu zamówienia to 
wykonanie projektu budowlanego budowy lub remontu pola refulacyjnego, 
składowiska odpadów, bądź też wałów przeciwpowodziowych. 
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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) 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 5 do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy). 

6) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 6,  

     Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest  

     zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

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

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

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

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej, 

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 złożą 
      oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

      którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy 
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń 
lub dokumentów.  

2. 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 ustaw 
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 Termin wykonania zamówienia   -    dwa etapy   - I etap – do 20.12.2012 r., 

                                                                               - II etap – do  30.04.2 013 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 10.09.2012 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 nr 29 ,  
dnia 10.09.2012 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  28.08.2012 roku, nr ogłoszenia –  185439 - 2012  
 
 
 
 


