
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-3/370/26/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 523, fax 091 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 – 45240000-1 
 
Roboty konserwacyjno – remontowe pola refulacyjnego  D. 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Zamówienie obejmuje prace konserwacyjno-remontowe obwałowań kwatery północna pola 

refulacyjnego D  oraz pozostałej części pola refulacyjnego D. Prace podzielone są na 

następujące etapy: 

1) ETAP I (termin realizacji – 30 wrzesień 2011 r.): 
a) Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatera północna pola refulacyjnego 

D: 

− wykonanie nasypów koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem 
gruntu uzyskanego z ukopu, 

− zagęszczenie uprzednio rozplanowanego gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi 
samojezdnymi. 

2. Prace remontowo-konserwacyjne – pozostała część pola refulacyjnego D: 

- pomiary wysokościowe remontowanych grobli, 

   - wyrównanie powierzchni dna  kwater do rzędnej +1,00 m przemieszczanie gruntu 
wzdłuż trasy wału, 

- wykonanie nasypów koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu 
uzyskanego z ukopu, 

- zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, 
2) ETAP II (termin realizacji – 31 październik 2011 r.):  

a) Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatera północna pola refulacyjnego 
D: 

− umocnienie skarp nasypów włókniną syntetyczną – geowłóknina, 

− wykonanie i montaż 3 mnichów, 

b) Prace remontowo-konserwacyjne – pozostała część pola refulacyjnego D: 

- przerzucanie gruntu na zewnętrzną stronę wału celem ponownego podbudowania, 

- wykonanie i montaż mnichów z rur stalowych wraz z ubezpieczeniem skarp przy 
wylotach.  

 



3) ETAP III (termin realizacji – 31 listopad 2011 r.): 
Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatera północna pola refulacyjnego 
D: 

− przygotowanie terenu dla sprzętu dla odmulenia rowu, 

− odmulenie rowu opaskowego wokół północnej kwatery pola, 

− wycinka zakrzaczeń kwatery północnej i środkowej pola. 

Uwaga:  

usytuowanie mnichów zostanie określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac. 

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). 

LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Pole refulacyjne D usytuowane jest na 16 km TWŚ-S dla odkładania urobku  z pogłębiania 

toru na odcinku od km 0,00 do 32,00. 

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 (załącznik nr 2): 

• południową o pow. 12 ha, wyposażoną w: 

− groble zewnętrzne 1280 m, 

−  groble osadnika 660m,  

− budowle spustowe – 2 szt. mnichów; 

• środkow ą o pow. 53,76 ha, wyposażoną w: 

− groble zewnętrze 3640 m, 

− budowle spustowe - 3 szt. mnichów, 

• północn ą 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. 

Na istniejącą część pola D można jeszcze odłożyć około 700 000 m3 urobku. Od strony 

Zalewu Szczecińskiego prowadzona jest rozbudowa pola celem uzyskania dodatkowej 

powierzchni (około 90 ha), z możliwością odkładu urobku do 4,8 mln m3. Rozbudowa pola 

podzielona jest na trzy etapy , które polegają na systematycznym podnoszeniu rzędnych 

wałów okalających kwatery pola. 

PRZYSTAŃ 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 (od strony lądowej). 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. Stanisław Łęgowski” 

oraz refulerów o średnicy rurociągów tłocznych 700 mm. 

DOJAZD DO POLA „D” 

a) drogą wodną: Tor Wodny Świnoujście - Szczecin, 

b) drogą lądową: droga leśna  w Karsiborzu, wzdłuż Kanału Piastowskiego.  

Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. 

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 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.). 

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. Wykonawca naprawi na własny koszt spowodowane przez niego błędy w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót. 

Użyte materiały (rury do wykonania mnichów oraz geowłóknina) i elementy robót powinny 

spełniać wymagania umowy, dokumentacji przetargowej, norm i wytycznych i będą podlegały  

ocenie Zamawiającego. 

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 6 
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 trzy prace podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć  
roboty polegające na pracach remontowych obwałowań pól refulacyjnych lub 
przeciwpowodziowych. 

 Każda robota o wartości nie mniejszej niż  400 000,00  zł.  

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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

      z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  

     niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie 

     czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według  

     wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  

           Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  
           zamówienia, jeżeli wykaże się minimum jedną osobą , posiadającą co najmniej 5- 
           letnie doświadczenie w kierowaniu robotami określonymi w opisie przedmiotu 
            zamówienia. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 
osób i podmiotów. 

6) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 7, 
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 

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

8) 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). 

    9)Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

         Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

         prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie  



         umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w 

         Formularzu ofert – Załącznik  Nr 1. 

         Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania 

         realizacji zamówienia. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany  

         będzie do przedłożenia ww. dokumentu przed podpisaniem umowy. 

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)- Załącznik nr 1 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, 

2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – 
Załącznik nr 8 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

4. 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 –   etap I – do 30 września 2011 roku, 
                                                           etap II – do 31 października 2011 roku, 
                                                           etap III – do 30 listopada 2011 roku. 
 
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 09/08/2011 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 09/08/2011 r.,  o godz. 11:00. 

Wysłano do BZP – 25.07.2011 roku,  Nr ogłoszenia  - 201087 - 2011 

 

 

Data wysłania 25.07.2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


