
 1

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. 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-3/46/11 

 
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:  
 
Odbudowa skarpy ostrogi pola refulacyjnego D 
 
(Wspólny słownik zamówień CPV: 45240000-1) 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne  związane z odbudową skarpy ostrogi pola 
refulacyjnego D. 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Pole refulacyjne D usytuowane jest na 16 km Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin.   
CHARAKTERYSTYKA POLA „D” 
Powierzchnia całkowita istniejącego pola wynosi 90,5 ha, pojemność około 3,5 mln m3. 
Pole D wyposażone jest w system grobli i budowli spustowych, tzw. mnichów. 
Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery 

I południową o pow. 12 ha, wyposażoną w: 
− groble zewnętrzne 1280 m, 
−  groble osadnika 660m,  
− budowle spustowe – 2 szt. mnichów; 

II środkową o pow. 53,76 ha, wyposażoną w: 
− groble zewnętrze 3640 m, 
− budowle spustowe - 3 szt. mnichów, 

III północną o pow. 11,47 ha (w tym 8,58 ha dzierżawione jest od nadleśnictwa 
Międzyzdroje), wyposażoną w: 
− groble zewnętrzne 1162 m, 
− budowle spustowe – 2 szt. mnichów, 
− rów opaskowy leśny – 500  m,  
− rów opaskowy od strony Kanału Piastowskiego – 450 m. 

PRZYTAŃ DLA POGŁĘBIAREK 
Przystań stanowią cztery dalby 16 palowe (cumowniczo-odbojowe) i dwie wysepki 
cumownicze. Dalby są najbardziej wysuniętymi w stronę toru obiektami hydrotechnicznymi. 
Estakadę nawodną stanowi blachownica długości 12 m (w części czołowej) oraz kratownica 
o długości 20 m (w części odlądowej). Estakada wsparta jest na 2 podporach nawodnych z 
pali stalowych zwieńczonych blokami żelbetowymi oraz podporą lądową. Wzdłuż dalb od 
strony zachodniej znajdują się pomosty cumownicze wsparte na 6 podporach z pali 
stalowych zwieńczonych górą blokami żelbetowymi.  
Wzdłuż estakady z każdej strony na poziomie dolnych i górnych pasów kratownicy i 
blachownicy znajdują się kładki (pomosty) dojściowe zabezpieczone barierkami. 
Przystań przystosowana jest dla pogłębiarek nasiębiernych typu inż. Marian Bukowski oraz 
refulerów o średnicy rurociągów tłocznych 700 mm. 
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DOJAZD DO POLA D 

a) drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani 
dla refulera, 

b) drogą leśną przez od m. Karsibór 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  
Zakres zamówienia obejmuje roboty ziemne  związane z odbudową skarpy ostrogi pola 
refulacyjnego D: 

- ułożenie wzdłuż ostrogi ciężkiego kruszywa łamanego o ciężarze objętościowym min. 1,9 
Mg/m3, które stanowić będzie podbudowę odtwarzanej skarpy 
- na tak wykonanej podbudowie wykonana będzie skarpa z gruntu miejscowego, 
przemieszczanego koparką z wewnętrznej części pola. 
Obszar ww. prac stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220; 
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 
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 wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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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 wydania potwierdzenia 
zakończenia przez przedstawiciel 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 ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
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. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty częściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
 
Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 

Termin wykonania zamówienia – do 15 listopada 2011r. 

 
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 

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 
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      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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 4 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna, ze warunek zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą 
przewidzianą do kierowania pracami określonymi niniejszym zamówieniem, 
posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie do prowadzenia robót w 
specjalności wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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

5)  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 roboty te zostały wykonane należycie, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ .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 3 prace podobne do przedmiotu zamówienia o wartości co 
najmniej  50 000 zł każda 

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

6)  Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

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

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, 

3) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym– 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

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 
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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.  

6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
1),niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4) , a ich 
oferty  odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
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 27/10/2011r. do 
godz. 10:30. 
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 27/10/2011 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
 Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 12.10.2011r.        Ogłoszenie nr: 330776 -2011 
 

Szczecin, dnia: 12/10/2011r. 


