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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin
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ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ
o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m – prace
przygotowawcze”
Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.2, Projekt Nr 7.2-39
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:
numer sprawy:

PO-II-370/ZZP-3/46/13

nazwa zadania: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m –
prace przygotowawcze”
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
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ROZDZIAŁ I
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na
podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej jako „ustawa Pzp”.
ROZDZIAŁ II
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) Studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście –
Szczecin do głębokości 12,5 m”,
2) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000,
3) Opracowań pomocniczych,
4) Wszelkich innych opracowań oraz czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Zamówienia.
2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1) 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
2) 71313440-1 – Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu
budowlanego,
3) 71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
4) 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
5) 71351500-8 – Usługi badania gleby.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ.
ROZDZIAŁ III
Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
ROZDZIAŁ V
Informacja o podwykonawcach
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części zamówienia – Załącznik
nr 6.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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ROZDZIAŁ VI
Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ VII
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.
ROZDZIAŁ VIII
Oferta wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ IX
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ X
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 4, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub
dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, które
potwierdzają spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów
i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych
dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod
względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił
ww. warunki.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
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nr 2) oraz wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie studium
wykonalności dla inwestycji budowlanej o wartości co najmniej 250 000 zł brutto,
b) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, o którym
mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
o wartości raportu co najmniej 100 000 zł brutto.
c) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie inwentaryzacji
przyrodniczej przeprowadzonej dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha
obejmującej inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków roślin
i zwierząt.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2) oraz
wykażą, iż dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia w tym:
a) jedną osobą mającą wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, która
w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika zespołu przy opracowaniu co
najmniej 2 zakończonych studiów wykonalności dla inwestycji budowlanej
(o wartości studium co najmniej 200 000 zł brutto każda),
b) co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, bez
ograniczeń do projektowania budowli hydrotechnicznych lub równoważne, z co
najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym w branży hydrotechnicznej
morskiej jako projektant, z których każda była autorem lub współautorem co
najmniej dwóch projektów budowli hydrotechnicznych o wartości projektu co
najmniej 300 000 zł brutto każdy,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia Kapitana Żeglugi Wielkiej oraz
ważny dyplom pilota morskiego, bez ograniczeń, właściwy dla toru wodnego
Świnoujście – Szczecin,
d) co najmniej dwiema osobami posiadającymi wyższe wykształcenie ekonomiczne
magisterskie, z których każda była autorem analizy kosztów i korzyści lub analizy
wrażliwości i ryzyka dla studium wykonalności projektu inwestycji
infrastrukturalnej o wartości co najmniej 200 000 zł brutto,
e) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie, która była autorem
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000,
o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) lub
autorem wydzielonej merytorycznie, przyrodniczej części raportu o wartości
minimum 100 000 zł brutto,
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f) co najmniej jedną osobą mającą wyższe wykształcenie, z co najmniej 3 letnim
doświadczeniem zawodowym z zakresu planowania przestrzennego oraz która była
autorem lub współautorem co najmniej jednego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o powierzchni obejmującej min. 50 ha., który
został uchwalony i opublikowany w dzienniku urzędowym województwa.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wymienionych w ppkt b)-f).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394
z zm.) oraz na podstawie przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 ze zm.).

Po podpisaniu Umowy Wykonawca wskaże pisemnie Zamawiającemu jedną osobę do
koordynacji pracy wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu
zamówienia i kontaktowania się z Zamawiającym.
4)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2).
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (suma
gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia) nie mniejszą niż 1 000 000 zł
oraz,
b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy osób wskazanych
w załączniku nr 4 do SIWZ.
7. W przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych Zamawiający przyjmie wartość PLN
na dzień składania ofert, zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank
Polski.
8. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść):
1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem
dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest
zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest
dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem.
2) Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle
przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego
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w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby na które się powołuje zostaną mu
udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie
dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2) – 4) ustawy Pzp zasobami
powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia wykonawcy zasobów podmiotu
trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy
ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje lub dysponować
będzie. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest
podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego
konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym
jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku. Wzór
Zobowiązania do udostępnienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XI
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy m.in. w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, potwierdzenia
spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz
wycenę brutto (z podatkiem VAT 23%) poszczególnych opracowań wchodzących
w zakres zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie.
3) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. zaświadczenie składa każdy
wspólnik indywidualnie oraz spółka cywilna.
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5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. zaświadczenie składa każdy
wspólnik indywidualnie oraz spółka cywilna, w sytuacji zatrudniania pracowników lub
zgłaszania do ubezpieczenia osób i odprowadzania składki z innych tytułów (umów
cywilnoprawnych) oraz dokonywania lub nie wymienionych czynności w odniesieniu
do wspólników
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust 1 pkt 10) i 11) ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2) ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
10) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik
nr 4 do niniejszego SIWZ.
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W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
11) Wykaz wykonanych, głównych usług, 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, daty wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ.
Jako dowód, czy usługi zostały wykonane należycie, Zamawiający uzna dokumenty
wymienione w § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).
W wykazie powinny znaleźć się usługi spełniające warunek określony w Rozdziale X
ust. 4 pkt 2) SIWZ. Przepis § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia stosuje się.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
12) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez Zamawiającego za
spełniony jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
13) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
14) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 6.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy
podwykonawcom.
15) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
16) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
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2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale X
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 9)
niniejszego rozdziału SIWZ. W myśl § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. poz. 231), dokumenty podmiotów, o których mowa powyżej, winny
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do
tej czynności Wykonawcę.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale X SIWZ
ust. 4 pkt 4) SIWZ, polega na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych
podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt
12), 13) niniejszego rozdziału SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 12), 13) może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego w rozdziale X ust. 4 pkt 4)
SIWZ warunku.
4. Jeżeli Wykonawca, ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) – 8), 10), 11) ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej 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), 11) ustawy Pzp, 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
ROZDZIAŁ XII
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,
zgodnie z postanowieniami Rozdziału X ust. 3 SIWZ i Rozdziału XI SIWZ. W odniesieniu
do warunków określonych w Rozdziale X ust. 4 SIWZ wystarczające jest spełnienie
każdego z nich przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu, w tym w szczególności do złożenia oferty
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Od momentu otwarcia ofert wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku dokonania
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, będą solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, są zobowiązani zawrzeć pisemne
porozumienie (umowę Konsorcjum lub inną umowę cywilnoprawną) określające zasady
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ich współpracy przy realizacji zamówienia. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię stosownej umowy. Umowa ta powinna
określać:
1) zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy
z Zamawiającym,
2) termin związania umową – na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy
z Zamawiającym, bez prawa jej wcześniejszego rozwiązania przez żadną ze
stron lub podjęcia działań zmierzających do jej wcześniejszego wygaśnięcia,
chyba, że wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
3) wskazanie Pełnomocnika,
4) postanowienie upoważniające Pełnomocnika do wyłącznej reprezentacji
Wykonawców wobec Zamawiającego w ramach wykonania Umowy,
5) postanowienie upoważniające Pełnomocnika do: wystawienia faktury VAT lub
innych dokumentów rozliczeniowych, dokonywania wszelkich rozliczeń
i przyjmowania płatności od Zamawiającego,
6) postanowienie o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
ROZDZIAŁ XIII
Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 4), 5), 7), 9)
SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 pkt 6), 8) SIWZ
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8), 10) i 11) ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) oraz ust. 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 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. Postanowienie ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

SIWZ
Nazwa zadania: Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze

__________________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ XIV
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach
dotyczących SIWZ
1.

Zamawiający przewiduje dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie oraz
faksem, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
3. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
1) w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp – dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) w myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231) – dla
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Forma pisemna
W myśl art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp do zachowania
formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Faks
1. Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
2. Każdy faks powinien zostać niezwłocznie potwierdzony formą pisemną.
3. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu,
z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu
i jej odesłanie na faks Zamawiającego: +48 (91) 440-34-41 .
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Hanna Szner, tel. +48 (91) 440-34-23, fax + 48 (91) 440-34-41
5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie przy Placu Batorego 4 w Szczecinie
Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ
1. Przed wyznaczonym terminem, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwracać się do
Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na faks
+48 (91) 440-34-41
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone
w art. 38 ustawy Pzp – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
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ROZDZIAŁ XV
Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ
1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ.
2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ XVI
Wadium
Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości
55.000,00 zł
1. Wadium może być wnoszone w:

2.
3.

4.
5.

6.

1) pieniądzu,
2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium należy wnieść do dnia składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto 06 1010 1599 0028 9913 9120
0000 (dla oceny skuteczności wniesienia wadium liczy się data wpływu i zaksięgowania na
podane konto).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu
poświadczający wniesienie wadium należy złożyć w kasie Zamawiającego (kasa czynna od
godz. 10:00 do godz. 13:00) – do dnia i godziny składania ofert, natomiast kopie należy
zamieścić w ofercie.
Wykonawca wnoszący wadium w postaci dokumentu, który ze względu na obowiązujące
przepisy może zostać wystawiony na okres krótszy niż ostateczny czas związania ofertą,
jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jego ważności – w przypadku gdy będą
tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
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Zwrot wadium
1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, który
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
ROZDZIAŁ XVII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XVIII
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne
złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
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4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym
do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką
i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie
oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby).
6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty
(oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty
należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy
przez osoby do tego upełnomocnione).
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna lub inne).
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których
mowa w ust. 7.
10. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.
11. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na
własnych formularzach, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie warunkom
określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym
w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
12. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby arkuszy
(kartek) wchodzących w skład oferty.
13. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby
uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy.
14. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej
oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W myśl § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. poz. 231), dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale X ust. 5 SIWZ i które
będą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność
z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności Wykonawcę.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na podstawie których Wykonawca wskazuje spełnienie
warunków, o których mowa w Rozdziale X SIWZ, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
16. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. Powinny być
aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
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17. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
18. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
19. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle
według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis
wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie,
czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony podpisem osoby uprawnionej.
20. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający
bezśladowe rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w ust. 22 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona
złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.
21. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
22. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć
dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem
„zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
23. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy
umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Urząd Morski w Szczecinie
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
z dopiskiem:
Nie otwierać przed dniem 07.01.2014 r., do godz. 12:00
Przetarg na: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5
m – prace przygotowawcze”
ROZDZIAŁ XIX
Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) należy złożyć w Urzędzie Morskim
w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. Nr 110,
w terminie do dnia 07.01.2014 r., do godz. 11:30.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wykonawca na wniosek otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty
wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 12:00 w Urzędzie Morskim
w Szczecinie, Plac Batorego 4, sala 116.
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6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową
powołaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz
adresy Wykonawców, którzy złożyli ofert, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie
z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Informacje, o których mowa w ust. 7, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
9. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oryginału i kopi
oferty, Zamawiający weźmie pod uwagę oryginał oferty.
ROZDZIAŁ XX
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XVIII ust. 23
z dopiskiem: „wycofanie”.
2. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca
winien dokumenty te złożyć .
3. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale XVIII ust. 23 przy czym koperta
zewnętrzna powinna mieć dopisek: „zmiany”.
4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
5. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania,
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ROZDZIAŁ XXI
Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i będzie stanowić wynagrodzenie
Wykonawcy. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach.
3. Wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim
zaokrągleniu zgodnie z zasadami rachunkowymi.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
we wzorze umowy.
5. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. Cena ta jest ceną ryczałtową.
6. Wykonawca załączy do oferty wycenę brutto (z podatkiem VAT 23%) poszczególnych
opracowań wchodzących w zakres zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr
1a do SIWZ.
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ROZDZIAŁ XXII
Opis kryteriów oceny ofert
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:
100% cena
Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:
C min
P = ────────────── X 100

Cn
P – ilość punktów badanej oferty
C min – najniższa cena spośród oferowanych
C n – cena badanej oferty
Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ XXIII
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia
1. Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również
w niniejszej SIWZ, i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy
w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale XI SIWZ, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy 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.
3. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
4. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp w tekście oferty
ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
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2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż
prawidłowo jest wpisana cena liczbą.
5. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp w obliczeniach
zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług
(VAT),
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług
(VAT),
3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia.
Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki
rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
6. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp w ofercie
poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty.
7. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 6,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 6, jest zobowiązany
złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki
w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu
pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7) ustawy Pzp.
8. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie
żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących
oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90
ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu
zamówienia).
9. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.
ROZDZIAŁ XXIV
Jawność postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
3. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak
opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od
chwili ich otwarcia.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
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publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
ROZDZIAŁ XXV
Zawarcie umowy
Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza,
zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu podpisania umowy.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
ROZDZIAŁ XXVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu
podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej brutto, o której mowa w Rozdziale XX ust. 5.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż
wymienione powyżej.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa
w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy oraz na okres rękojmi
z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia
z terminem do zakończenia przedmiotu umowy i w wysokości 30% całego zabezpieczenia
z terminem do końca okresu rękojmi.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu (70%
kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pozostałe 30%
kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
11. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych
z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. Zasady rękojmi, o której mowa w ust. 8 i 9, zostały określone w Kodeksie cywilnym.
14. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.
15. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach
określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXVII
Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do
umowy, oraz zmiany w stosunku do treści, jakie przewiduje Zamawiający
Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XXVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXIX
Załączniki
Załączniki stanowią integralną część niniejszego SIWZ.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1a do SIWZ

Wycena brutto (z podatkiem VAT 23%) poszczególnych
opracowań, wchodzących w zakres zamówienia pn.:
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do
głębokości 12,5 - prace przygotowawcze” wyszczególnionych w
części I opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób,
zamówienia

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych usług

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom

Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zobowiązanie do udostępniania

Zatwierdził
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Andrzej Borowiec
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Pełna nazwa Wykonawcy:…....................................................................................
…..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy:…..............................................................................................
…..............................................................................................................................
NIP: ……………………….
Kontakt:
Adres do korespondencji:….....................................................................................
…..............................................................................................................................
tel.: ……….……………

e-mail: …………………

fax.: …………...............

2. Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja toru wodnego Świnoujście
– Szczecin do głębokości 12,5 m – prace przygotowawcze”.

3. Oferuję wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
cena brutto…............. (słownie: ….................................................), w tym podatek VAT
…..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………..)
3. Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
warunkami realizacji zamówienia oświadczamy, że przedstawiona w niniejszej ofercie cena za
realizację przedmiotu zamówienia jest ceną uwzględniającą wszystkie składniki wpływające na jej
wysokość i nie podlega indeksacji.
4. Akceptuję 30-dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.
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6. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze sporządzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków
zawartych w SIWZ.

9. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.

10. Oświadczam, że usługę objętą zamówieniem wykonam siłami własnymi, tj. bez udziału
podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę
zamieścić w Załączniku nr 6 ).

11. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych stronach.

12. Do niniejszej oferty załączam:
1) …...........................................................
2) …...........................................................
3) …...........................................................
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
….........................., dnia …............................
…............................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1a do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:….......................
Adres Wykonawcy…………………………
Wycena brutto (z podatkiem VAT 23 %)
poszczególnych opracowań, wchodzących w zakres zamówienia pn.:
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m
– prace przygotowawcze”
wyszczególnionych w części I. Opisu Przedmiotu Zamówienia
CENA
BRUTTO*
[zł ]

Poz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz wnioskiem o
ustalenie zakresu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 ;

2.

Koszt wykonania teoretycznego (matematycznego) modelu toru wodnego Świnoujście – Szczecin;

3.

Analiza nawigacyjna ;
Łączna cena za pobranie oraz zbadanie próbek z dna toru wodnego z
opracowaniem wyników obliczona wg wzoru:

4.

(cena jednostkowa brutto pobrania i zbadania próbki rdzeniowej x 200
szt. + cena jednostkowa brutto pobrania i zbadania próbki powierzchniowej x 30 szt.);

5.

Koncepcja techniczno- ekonomiczna budowy umocnień brzegowych w
trzech wariantach ;

6.

Wariantowa koncepcja gospodarowania urobkiem pogłębiarskim ;

7.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 ;

8.

Studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego
Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.
*RAZEM BRUTTO

UWAGA:
1. W poz. 4 tabeli należy zapisać pełna kalkulację ceny wg podanego wzoru, z wyszczególnieniem cen jednostkowych prób.
2. zapłata należności za poszczególne pozycje wyceny odbywać się będzie wg zapisów § 6 wzoru umowy
3. Kwota wpisana w pozycji RAZEM BRUTTO powinna być zgodna z kwotą wynikającą z pkt 2 Formularza
Ofertowego
………………………………………..
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

......................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................
.................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
.................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

.............................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................
Nazwisko i
imię

Wykształcenie / kwalifikacje zawodowe

Przebieg doświadczenia
zawodowego

Proponowana rola w realizacji zamówienia (w
odniesieniu do konkretnej
litery Rozdziału X ust. 4
pkt 3)

Numer oraz zakres uprawnień
[PODAĆ i OPISAĆ]

Informacja o podstawie dysponowaniem
tymi osobami
[np. umowa o pracę]

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................
L.p.

Rodzaj zamówienia

Wartość brutto
usługi

Termin realizacji usługi

Nazwa
Zamawiającego

[od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr]

.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
*)jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................
L.p.

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 6” do
oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!
.................................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m
prace przygotowawcze”
I. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych:
1) Opracowań głównych, w postaci:
1.1. Studium wykonalności dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin
do głębokości 12,5 m”, na odcinku toru od km 5,280 do km 67,700 (w liczbie 6 egz. + CD).
W związku z zamiarem ubiegania się przez Urząd Morski w Szczecinie o dofinansowanie ze
środków funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020, Studium wykonalności musi być
opracowane z uwzględnieniem wszelkich, dotyczących Przedmiotu Zamówienia przepisów
i wytycznych Unii Europejskiej oraz krajowych, w tym dokumentów programowych dotyczących
perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz musi być sukcesywnie aktualizowane w trakcie
opracowywania. Ostateczne wartości zawarte w Studium winny wynikać z elementów
cząstkowych tego opracowania oraz być aktualne na dzień odbioru zamówionej dokumentacji.
W szczególności Studium Wykonalności musi zawierać informacje niezbędne do
sporządzenia Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy artykułu 91 (1) (A) – (I)
rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady CPR (Common Provisions
Regulation) w ramach wieloletnich ram finansowania na lata 2014 – 2020.
W technicznej części Studium Wykonalności Wykonawca przedstawi i przeanalizuje
minimum 3 warianty alternatywne (w zakresie rozwiązań technicznych, technicznoorganizacyjnych realizacji projektu oraz lokalizacji i rodzaju konstrukcji umocnień), przy czym
istniejąca oś toru wodnego Świnoujście - Szczecin zasadniczo winna pozostać bez zmian.
Wskazany w Studium Wykonalności wariant optymalny, po uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie
podstawą do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
W ramach wykonania Studium Wykonalności, stanowiącego Przedmiot Zamówienia, należy
uwzględnić, że planowana do opracowania w następnej fazie Dokumentacja Projektowa
Inwestycji będzie podzielona na cztery niżej wymienione Podprojekty:
1. Budowa lub rozbudowa pól refulacyjnych, niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego
podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego (zależnie od
wybranego wariantu dysponowania urobkiem).
2. Pogłębienie do 12,5 m i odpowiednie poszerzenie (do 110 m na odcinkach prostych
i odpowiednio na łukach) toru wodnego od Świnoujścia do Polic - od km 5,280 do km 50,000
toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z budową niezbędnych umocnień brzegowych
i modernizacją oznakowania nawigacyjnego.
3. Budowa niezbędnych umocnień brzegowych pomiędzy Policami a Basenem Górniczym
w Szczecinie – od km 50,000 do km 67,525 toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz
z modernizacją oznakowania nawigacyjnego.
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4. Pogłębienie do 12,5 m i odpowiednie poszerzenie toru wodnego Świnoujście – Szczecin od
Polic do Szczecina na km 50,000 – km 67,700 oraz Kanału Grabowskiego o długości 0,45 km
(pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego). .
Studium Wykonalności powinno zawierać wstępny, ogólny harmonogram określający okresy
realizacji robót objętych zakresem poszczególnych Podprojektów.
3.2. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2010 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
z zakresem wskazanym w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie określającym zakres raportu, z wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych, z uwzględnieniem wymogów Ramowej Dyrektywy
Wodnej oraz innych aktualnych na dzień odbioru zamówienia aktów prawnych, dotyczących
Przedmiotu Zamówienia (w liczbie 6 egz. + CD). W ramach Raportu winna być wykonana
pełna inwentaryzacja przyrodnicza z uwzględnieniem aktualizacji i uzupełnienia
inwentaryzacji wykonanych w ramach projektów:
• Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) –
etap II, strona wschodnia i zachodnia;
• Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich
w województwie zachodniopomorskim.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna stanowić odrębne opracowanie. Przy czym należy
również wskazać jaki zakres opracowania inwentaryzacji wykonanych w ramach w/w
projektów został uzupełniony lub zaktualizowany.
2) Opracowań pomocniczych, niezbędnych do przyjęcia rzetelnych i wiarygodnych założeń dla
opracowania Studium Wykonalności i realizacji inwestycji:
2.1 Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz
wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary
NATURA 2000 (każdy dokument w liczbie 3 egz. + CD) zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 3
października 2010 r.
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
2.2 Stworzenie teoretycznego (matematycznego) modelu toru wodnego Świnoujście Szczecin, w celu ustalenia zakresu pogłębienia na poszczególnych odcinkach toru oraz lokalizacji
miejsc wymagających poszerzenia, budowy umocnień brzegowych, zmian w usytuowaniu
obiektów oznakowania nawigacyjnego, z uwzględnieniem zapisów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych warunków topograficznych, geologicznych,
przyrodniczych, hydrologicznych i hydrodynamicznych, w formie opracowania zawierającego
część opisową i graficzną (w liczbie 6 egz. + CD).
2.3 Sporządzenie Koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy umocnień brzegowych
w trzech wariantach (w zakresie rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych i konstrukcyjnych)
(w liczbie 6 egz. + CD), w szczególności wg ustaleń wynikających z pkt 2.2. i 2.4. (w liczbie 6
egz. + CD).
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2.4 Sporządzenie pełnej analizy nawigacyjnej dla zmodernizowanego toru wodnego wraz
z wytycznymi dot. dostosowania oznakowania nawigacyjnego, z wykorzystaniem dostarczonych
przez Zamawiającego niżej wymienionych wykazów (w liczbie 6 egz. + CD).
2.4.1 Wykaz istniejącego oznakowania.
2.4.2 Wykaz pław do zakupu i włączenia w system monitoringu w ramach Projektu pn.
„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie –
oznakowanie nawigacyjne” realizowanego w ramach POIiŚ.
2.4.3 Wykaz znaków stałych do włączenia w system monitoringu w ramach Projektu
„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie –
oznakowanie nawigacyjne” realizowanego w ramach POIiŚ.
2.4.4 Wykaz znaków nawigacyjnych zlokalizowanych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin
przewidzianych do modernizacji zasilania w ramach Projektu „Modernizacja infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”
realizowanego w ramach POIiŚ.
2.5 Sporządzenie wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłebiarskim
(lokalizacja nowych pól refulacyjnych, rozbudowa pól istniejących, budowa innych niezbędnych
obiektów lub instalacji) w liczbie 6 egz. + CD. Łączna pojemność pól refulacyjnych (innych
obiektów, instalacji) powinna zapewnić możliwość przyjęcia urobku wydobytego w wyniku
realizacji robót objętych modernizacją toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z ilością
urobku wydobywanego przez okres minimum 15 lat w ramach prac konserwacyjnych,
utrzymujących zmodernizowane parametry toru. Łączna pojemność pól refulacyjnych (innych
obiektów, instalacji) nie powinna być mniejsza niż 25 mln m3, przy równoczesnym uwzględnieniu
możliwości zagospodarowania urobku (lub jego części) w inny sposób, np. przez odłożenie na
lądzie w celu rekultywacji/uzdatnienia terenów, budowy wałów, zatopienia (po zasięgnięciu opinii
właściwych władz administracyjnych), wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych,
ewentualnie możliwości zalądowienia terenów przyległych do falochronów w rejonie I Bramy
Torowej, a także zdeponowania urobku wzdłuż wschodniej skarpy dawnego falochronu
wschodniego w Świnoujściu itp.
2.6 Pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna istniejącego toru oraz z miejsc
wynikających z jego docelowego pogłębienia do głębokości 12,5 m i poszerzenia - zgodnie
z powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa krajowego oraz
wspólnotowego. Zamawiający wskazuje, iż nastąpiła zmiana stanu prawnego, polegająca na
wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), w związku z
tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz
stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U z 2002 r., poz. 498),
które dotychczas regulowało ww. kwestie zostało uchylone. Przebieg badań próbek i wyniki
należy przedstawić w formie Raportu w liczbie 4 egz. + CD
Do celu sporządzenia oferty należy przyjąć 200 prób rdzeniowych oraz 30 prób
powierzchniowych (pobranych chwytakiem). Propozycja miejsc poboru próbek wymagać będzie
akceptacji Zamawiającego. Liczba prób może ulec zmniejszeniu stosowanie do zmian
w obowiązujących przepisach, jak i potrzeb Zamawiającego.
UWAGA: Koszt wszelkich innych opracowań oraz czynności niezbędnych do prawidłowego
wykonania Przedmiotu Zamówienia (m. in. koszt uzyskania map ewidencyjnych, wypisów
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i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wypisów z rejestrów
gruntów - o ile zajdzie taka potrzeba) leży po stronie Wykonawcy i winien zostać uwzględniony
w cenie ofertowej.
Symbol kategorii CPV:
71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
71313440-1 – Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu
budowlanego.
71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71351500-8 – Usługi badania gleby.

II. Opis – charakterystyka inwestycji stanowiącej przedmiot opracowania:
Projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” jest przewidziany
do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020, w związku z czym
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie, dotyczące Przedmiotu Zamówienia, przepisy
i wytyczne UE oraz krajowe, w tym dokumenty programowe dotyczące perspektywy finansowej 2014
- 2020.
1) Opis stanu istniejącego.
Tor wodny Świnoujście - Szczecin o długości 67,7 km to obiekt infrastruktury transportowej,
łączący port w Szczecinie z otwartym morzem (Zatoką Pomorską), który został wybudowany
pod koniec XIX wieku, po czym był sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany. Obecna
głębokość toru na Zalewie Szczecińskim oraz na odcinku biegnącym korytem Dolnej Odry
wynosi 10,5 m w pasie ruchu o szerokości 90 m (z poszerzeniami na łukach), co pozwala na
zawijanie do portu w Szczecinie statków morskich o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m
i długości 215 m. W Świnoujściu głębokości toru wynoszą od 10,5 do 14,3 m. Największe
statki wchodzące do portu w Świnoujściu obracane są na obrotnicy Północnej, natomiast
największe statki wchodzące do Szczecina obracane są w Basenie Górniczym i na obrotnicy
przy Przesmyku Orlim. Utrzymanie parametrów toru wodnego Świnoujście – Szczecin
o istniejącej głębokości 10,5 m wymaga wyczerpania ok. 500 000 m3 urobku rocznie, przy
założeniu, że nie występują zaległości z ubiegłych lat.
2) Dotychczas zrealizowane i znajdujące się w realizacji komplementarne inwestycje Urzędu
Morskiego w Szczecinie to:
−

I etap modernizacji toru wodnego (na odcinku ok. 3 km Kanału Piastowskiego wraz
z budową falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński), który został przeprowadzony
w latach 2001 - 2004. Umocnienia brzegowe toru wodnego i falochrony I Bramy Torowej
na przebudowanym odcinku zostały przystosowane do głębokości toru 12,5 m. Inwestycja
współfinansowana była z Programu Pożyczkowego Banku Światowego;

−

w ramach zakończonej w lipcu 2012 r. „Przebudowy falochronu wschodniego
w Świnoujściu” umocniono i zabezpieczono przed erozją 1462 metry zachodniej skarpy
budowli, przy jednoczesnym przystosowaniu budowli do głębokości toru wodnego 14,5
metra. Inwestycja ta, realizowana w okresie od 03.12.2009 r. do 31.07.2012 r., została
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dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
−

obecnie realizowany jest II etap modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał
Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia - w ramach POIiŚ (na długości 8 km
toru), z planowanym zakończeniem do 2015 r. W efekcie modernizacji kanały Piastowski
i Mieliński uzyskają na koniec 2015 r. gotowość techniczną do pogłębienia toru na
zmodernizowanych odcinkach do 12,5 m.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania
zasady odrębności rzeczowo-finansowej z innymi projektami finansowanymi ze środków
Unii Europejskiej, realizowanymi przez Urząd Morski w Szczecinie.
3) Szczególne uwarunkowania toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
W celu uzyskania głębokości 12,5 m na torze wodnym do Szczecina oraz w celu
odpowiedniego poszerzenia toru należy uprzednio wybudować umocnienia części brzegów
Odry i Przekopu Mieleńskiego pomiędzy Roztoką Odrzańską a portem w Szczecinie, na
odcinkach tego wymagających. Na etapie opracowania koncepcji umocnień brzegowych
należy rozważyć i odnieść się do możliwości budowy w przyszłości nabrzeży
przeładunkowych na wschodnich brzegach Ostrowa Grabowskiego i Ostrowa Mieleńskiego. –
bez uwzględniania kosztów ich budowy w Studium Wykonalności.
Część terenów objętych opracowaniem leży w obszarze NATURA 2000, co wymaga
przeprowadzenia badań środowiskowych. Opracowanie winno uwzględniać również odcinek
Kanału Grabowskiego pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału
Dębickiego.
Równolegle do ww. prac modernizacyjnych konieczna jest budowa i/lub rozbudowa pól
odkładu urobku z prac pogłębiarskich (albo innych obiektów czy instalacji służących do tego
celu). Planuje się w tym celu m. innymi rozbudowę istniejącego pola refulacyjnego „D”
w Świnoujściu oraz budowę nowego pola refulacyjnego w rejonie wyspy Chełminek na
Zalewie Szczecińskim, poprzez jej powiększenie w kierunku południowym.
Następnymi, koniecznymi do wykonania pracami będzie przystosowanie istniejącego
oznakowania nawigacyjnego do nowej geometrii toru wodnego, a następnie:
−
−
−

pogłębienie i poszerzenie Obrotnicy A (Przekop Mieleński - Kanał Grabowski - Orli
Przesmyk);
pogłębienie i poszerzenie Obrotnicy B (Przekop Mieleński - Parnica);
pogłębienie i poszerzenie obrotnicy w rejonie mijanki przy Policach,

do parametrów, które będą określone w analizie nawigacyjnej, wchodzącej w skład niniejszego
opracowania.
Posiadane przez Zamawiającego dokumenty wskazują na konieczność, równoczesnego
z pogłębieniem do 12,5 m, poszerzenia toru Świnoujście – Szczecin do szerokości 110 m
(z odpowiednimi poszerzeniami na łukach). Wartość ta powinna być zweryfikowana przez
analizę nawigacyjną.
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III. Materiały do opracowania Przedmiotu Zamówienia udostępnione przez
Zamawiającego:
UWAGA: Wskazane poniżej dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
należy ich traktować podczas opracowywania Przedmiotu Zamówienia jako ścisłych,
formalnie obowiązujących wytycznych Zamawiającego.
1) Notatka służbowa z konferencji w dniu 28.10.1999 r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie w
sprawie wyboru docelowego wariantu modernizacji Kanału Piastowskiego i Mielińskiego,
2) Informacja Techniczna – Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin,
3) Opinia geotechniczna, określająca geotechniczne warunki posadowienia na odcinkach toru
wymagających budowy umocnień brzegowych - w formie uproszczonej (oparta na danych
archiwalnych),
4) Opracowania stanowiące bazę wyjściową do dyskusji nad koniecznością pogłębienia toru
wodnego, zlecone w latach 2010 - 2012 przez Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście SA grupie szczecińskich naukowców:
4.1. Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego
Szczecin - Świnoujście do 12,5 m,
4.2. Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów
Szczecin i Świnoujście oraz otoczenia,
4.3. Efektywność inwestycji i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego
Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, udostępnione na stronie internetowej:
http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i-rozwój/rozwój/125m-dlaszczecina/opracowania/
5) Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście – Szczecin.
Praca naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie napisana pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. kpt. ż. w. Stanisława Gucmy w 2008 r. (wersja elektroniczna),
6) Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście – Szczecin.
Aneks. Określenie szacunkowych kosztów prac hydrotechnicznych przebudowy toru wodnego
do parametrów docelowych. Praca naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisława Gucmy w 2008 r. (wersja
elektroniczna),
7) Aktualne sondaże dna toru wodnego Świnoujście – Szczecin,
8) Wykaz oznakowania nawigacyjnego toru wodnego Świnoujście – Szczecin,
9) Wykaz pław do zakupu i włączenia w system monitoringu w ramach Projektu pn.
„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie –
oznakowanie nawigacyjne” realizowanego w ramach POIiŚ,
10) Wykaz znaków stałych do włączenia w system monitoringu w ramach Projektu
„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie –
oznakowanie nawigacyjne” realizowanego w ramach POIiŚ,
11) Wykaz znaków nawigacyjnych zlokalizowanych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin
przewidzianych do modernizacji zasilania w ramach Projektu „Modernizacja infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”
realizowanego w ramach POIiŚ,
12) Informacja techniczna – dot. odbudowy pola „Chełminek” i rozbudowy pola „D”,
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13) Pismo CUPT/DMŚ/WS/423/21/02/PB z dnia 05.10.2012 r. dot. zaleceń Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska dot. realizacji działań inwestycyjnych w ramach
przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską,
14) Dane z lat 2011 - 2012 pozyskane w ramach prac terenowych zlecanych przez Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie - na potrzeby stworzenia dokumentacji przyrodniczych
i projektów planów ochrony dla następujących obszarów NATURA 2000, tj.:
1. obszarów specjalnej ochrony ptaków: - „Zalew Szczeciński” (kod obszaru
PLB320009);
2. specjalnych obszarów ochrony siedlisk/obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018),
w tym, między innymi:
1. szczegółową inwentaryzację i ocenę stanu populacji dzikich gatunków ptaków
(z podziałem na lęgowe i migrujące) i ich siedlisk, dla których został wyznaczony obszar
NATURA 2000:
a) gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz.
Urz. WE L 103 z 1979 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków,
których liczebność kwalifikuje ostoje do międzynarodowych ostoi ptaków;
b) regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w załączniku I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. WE L 103 z 1979 z późn. zm.);
c) gatunków ptaków zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Tom I - Polska
Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce, red. Zbigniew Głowaciński, Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2001 r.;
d) inwentaryzację i ocenę stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ostoi uwzględniającą
siedliska oraz gatunki wymienione w załącznikach I, II i IV Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. WE L 206 z 1992 r., z późn.,
zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
− opisu obszarów licznego występowania gatunków zagrożonych w skali
globalnej;
− obszarów koncentracji gatunków zagrożonych w Unii Europejskiej;
− obszarów koncentracji gatunków migrujących nie zagrożonych w UE;
− obszarów dużych koncentracji gatunków wodno-błotnych;
− głównych regionalnych lęgowisk gatunków zagrożonych w skali Unii
Europejskiej.
2.

mapy tematyczne cyfrowe sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci
geodezyjnej, z podkładem rastrowym map topograficznych w skali 1: 10000 oraz 1: 50000,
skalibrowanym w układzie 1992, w odwzorowaniu WGS 84, z warstwami map
wektorowych przedstawiających:
a) siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony na obszarze NATURA 2000;
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b) siedliska i stanowiska gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotem ochrony na
obszarze NATURA 2000.
Dane dostępne są na stronie internetowej : http://www.natura2000ums.eu/materialy/,
15) Inwentaryzację przyrodniczą flory i fauny wraz z monitoringiem ornitologicznym dla
obszaru inwestycji: Modernizacja (przebudowa) toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał
Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia,
16) Pismo Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, znak: AP-3.740.11.2013.DW z dnia 07.05.2013 r. dot. zapisów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin w związku
z planowanym przedsięwzięciem „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin”,
17) Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina, znak: BPPM-VIII/ASz/1164/13 z dnia
24.06.213 r. dot. ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta
Szczecin dotyczących obszaru Portu Morskiego w związku z planowaną realizacją
pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin,
18) Załącznik graficzny – trasa toru wodnego Świnoujście – Szczecin.
19) Elektroniczny Informator Mapowy Urzędu Morskiego w Szczecinie dostępny na stronie:
http://www.ums.gov.pl/mapy/.
UWAGA – wszelkie mapy szczegółowe, niezbędne do prac koncepcyjnych oraz wszelkich
opracowań dodatkowych, Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

IV. Materiały, które Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy
1) „Ekspertyza stanu technicznego i użytkowego z oceną zakresu i wpływu na bezpieczeństwo
budowli zmian odstępstw od projektu budowlanego, wprowadzonych w trakcie realizacji
przebudowy umocnień”, opracowana w maju 2012 przez doc. dr inż. Wojciecha
Robakiewicza – dla I Etapu modernizacji zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego
Świnoujście - Szczecin, Przebudowa umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego w km: od
13.015 do 16.034 „E” i km: od 12.950 do 16.178 „W”.
2) „Badanie modelem matematycznym drogi wodnej Świnoujście – Zalew Szczeciński”
(07.08.09.2009 r.) IBW PAN Gdańsk (płyta CD).
3) Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy
hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście – Szczecin, uwzględniających całość zjawisk
hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru
wodnego km 0,000 – 16.500. Biuro Projektów BIMOR, XII.1999 r. – III.2000 r. (Nr
ewidencyjny B-365/0-V).
4) Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy
hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście – Szczecin, uwzględniających całość zjawisk
hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru
wodnego km 0,000 – 16.500. Część: Koncepcja modernizacji morskiej drogi wodnej km 4,900
– 16,900, wariant A i B, Biuro Projektów BIMOR, VII-IX.1999 r. (Nr ewidencyjny B-365/0III).
5) Raport Ochrony środowiska dla Projektu Modernizacji i Rozbudowy Infrastruktury:
1. morskiej drogi wodnej (Świnoujście - Zalew Szczeciński).
2. portowej w Szczecinie na obszarach: Półwyspu Katowickiego i Ostrowa
Grabowskiego, opracowany przez Akademię Rolniczą w Szczecinie, grudzień 1999 r.
6) Ocena wpływu na środowisko przyrodnicze Programu modernizacji elementów Infrastruktury
Portu Szczecin – Świnoujście S.A
1. morska droga wodna (Świnoujście - Zalew Szczeciński).
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2. rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim i Ostrowie
Grabowskim, opracowana przez Akademię Rolniczą w Szczecinie, styczeń 2000 r.
7) Plan sytuacyjny – trasa kabla światłowodowego na odcinkach kolidujących z torem wodnym
Szczecin-Świnoujście.
8) Sondaże dna na obszarach poza torem wodnym - domiary do brzegu.
9) Analiza rezerwy nawigacyjnej dla maksymalnych statków dla toru wodnego ŚwinoujścieSzczecin o głębokości 12,5.
10) Pismo MTBIGM, znak: GT-6pkr-076-1/13 z dnia 20 września 2013 r. nt. zaleceń Komisji
Europejskiej dot. działań związanych z klimatem.
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Załącznik nr 9 do SIWZ
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
( nazwa/firma i adres podmiotu
udostępniającego zasoby)
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
( nazwa/firma i adres podmiotu
któremu udostępnia się zasoby Wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
Na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m –
prace przygotowawcze”

1.

Zobowiązuję* / Zobowiązujemy (my)* się do oddania do dyspozycji Wykonawcy
następujących, niezbędnych do realizacji zamówienia zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia:
a) wiedzę i doświadczenie*;
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia*;
c) zdolność finansową*.

2.

W zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia oświadczamy, iż przekazujemy do
dyspozycji Wykonawcy zrealizowane zamówienia na rzecz następujących podmiotów
(zleceniodawców):
a) …………………………………………………………………………………………
……………..
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b) …………………………………………………………………………………………
……………..
(należy podać nazwę realizowanego zamówienia oraz nazwę i adres podmiotu na
rzecz, którego wykonywano zamówienie)
3.

W zakresie udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia oświadczamy, iż
przekazujemy do dyspozycji Wykonawcy następujące osoby:
a) …………………………………………………………………………………………
……………..
b) …………………………………………………………………………………………
……………..

4.

W zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej oświadczamy, iż przekazujemy do
dyspozycji Wykonawcy:
a) …………………………………………………………………………………………
……………..
b) …………………………………………………………………………………………
……………..

………….. . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . . .
( miejscowość)
(data)

................................
(pieczątka, podpis)

* niepotrzebne skreślić
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