Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogłasza postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
NR PO-II-370/ZZP-3/21/14
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403
441, e-mail: jrajecka@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
Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty ziemne odtworzeniowe na polu refulacyjnym D

CPV zamówienia - 45240000-0
Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne polegające na przemieszczeniu wyrefulowanego
urobku w obszarze zewnętrznych kwater pola oraz przebudowa części obwałowań, po
odłożeniu przez firmę Budimex urobku z prac czerpalnych.
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Pole refulacyjne D usytuowane jest na 16 km Toru Wodnego Świnoujście -Szczecin dla
odkładania urobku z pogłębiania toru na odcinku od km 0,00 do 32,00.
CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCROZBUDOWYWANEJ POLA „D”:
Od strony Zalewu Szczecińskiego prowadzona jest rozbudowa pola celem uzyskania
dodatkowej powierzchni ok. 90 ha, z możliwością odkładu urobku do 4,8 mln m3. Odkład
urobku jest podzielony na trzy fazy związane z koniecznością systematycznego podnoszenia
rzędnych wałów okalających kwatery pola.
Odkład urobku dla dalszego zalądowienia zatoki oraz odkład urobku w części już
zalądowionej odbywa się rurociągami od przystani dalbowej w km 14.300 toru wodnego lub
od istniejącej w km 15.250 przystani dla pogłębiarek przystosowanej dla pogłębiarek
nasiębiernych typu „inż. Łęgowski” oraz refulerów o średnicy rurociągów tłocznych 700 mm.
DOJAZD DO POLA „D”
a) drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani
dla refulera,
b) drogą leśną przez od m. Karsibórz i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego w kierunku
południowym do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński.
Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. przemieszczenie wyrefulowanego urobku z prac pogłębiarskich, w miejsce w
pobliżu wykonanej wcześniej zewnętrznej opaski odgradzającej projektowane pole od
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wód zalewu. Przemieszczony urobek będzie służył budowie kolejnych odcinków opaski
zgodnie z projektem rozbudowy pola D.
Przewiduje się przemieszczenie około120 tys. m3 urobku. Szczegóły tych prac (kierunki i
docelowe miejsce przemieszczania, określone w przedmiarze robót) zostaną również
przekazane przez Zamawiającego przy przekazaniu terenu budowy Wykonawcy
wyłonionemu w przetargu.
Do prac tych wymagane jest użycie co najmniej 2 spycharek o mocy co najmniej 55 kW
2. Remont obwałowań istniejących w części rozbudowywanej pola. Polega na
przeformowaniu i częściowym odbudowaniu 180 m wału rozdzielającego kwatery w tej
części pola oraz uzupełnienie 428 m obwałowań zewnętrznych urobkiem pobranym z
wnętrz kwatery, a także demontaż i ponowny montaż w innych, wskazanych przez
zamawiającego miejscach 2 mnichów stalowych. Do tych prac niezbędna jest koparka na
podwoziu gąsienicowym o wysięgu ramienia ponad 10 m
Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonym przedmiarze robót.
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
W związku z tym, że pole refulacyjne „D” leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu
Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony przyrody, m. in. :
– ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.627; wraz z
późn. zmianami),
– rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października
2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
– Warunki bezpieczeństwa pracy
Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym
pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Robotami mogą kierować oraz wykonywać
posiadające właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonujący prace winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonania robót, w tym
w zakresie wykonywania robót związanych z podwyższonym ryzykiem wypadkowości i
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidzieć należy
szkolenie na stanowisku pracy. Zagrożenie wypadkowe mogą nieść prace związane z
wykonywaniem wykopów przy użyciu koparek. Praca w bezpośrednim sąsiedztwie kanału o
głębokości przekraczającej wzrost człowieka niesie ryzyko utonięcia. Należy przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede
wszystkim:
− Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z
późn. zm.),
− Rozporządzenie 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).
− Rozporządzenie 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.).
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
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z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
– Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w terenie wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji przetargowej
lub przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
przetargowej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
–Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do odbioru robót przez
przedstawiciela Zamawiającego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowle były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaj sprzętu będzie dostosowany
do charakteru terenu oraz ograniczeń wynikających z nakazu organów odpowiedzialnych za
ochronę środowiska.
Rodzaj sprzętu określono w niniejszym opisie, w podtytule „Zakres zamówienia” pkt 1 i 2.
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających
Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2014 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
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.
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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.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

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
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

oświadczenie

składa

każdy

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej 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.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

zaświadczenie

składa

każdy

d) Informacja Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do
SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną.

ww.

zaświadczenie

składa

każdy

e) 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.
f)

Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże,
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał minimum trzy prace polegające na budowie lub remoncie
bądź przebudowie wałów przeciwpowodziowych, obwałowań pól refulacyjnych
lub składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł każda
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę
wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych 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.

g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik
nr 7, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum dotyczącym personelu
kluczowego w składzie poniżej:
7.1 Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do prowadzenia robót w
zakresie branży wodno-melioracyjnej.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną
składa jeden wykaz osób 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.
h)

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SIWZ że osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

i)

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 9 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda się dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

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),
1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 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 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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.
2. 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
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oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później
niż
w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V
ust. 2:pkt 3) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Wadium: brak
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.
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 28/07/2014 r.
do godz. 11:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116
Dnia 28/07/2014 r., o godz. 11:30.
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 11.07.2014 r.

Ogłoszenie nr: 233114 -2014

Szczecin, dnia: 11/07/2014 r.
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