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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/28/13 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA 

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

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - Symb ol kategorii CPV:  45240000 

1.   Przedmiotem zamówienia są Prace czerpalno-refulacyjne w 2013 r. 

      Symbol kategorii CPV: 45240000 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Utrzymanie wymaganych parametrów nawigacyjnych toru podejściowego 
Północnego do Świnoujścia, toru wodnego Świnoujście – Szczecin, toru 
podejściowego do Nowego Warpna oraz Odry Zachodniej, poprzez wydobycie z 
ich dna osadu. Odkład urobku odbywać się będzie poprzez jego refulację na pola 
refulacyjne: D, Mańków, Dębina i Ostrów Grabowski.  

 

3. Planowana całkowita ilość wydobycia urobku wynosi – 131 250 m3. 

  Podstawowa ilo ść urobku (minimalna), która musi zosta ć zrealizowana  w   
   ramach zamówienia wynosi 85 500 m ³.  

         Całkowita  ilość urobku, która b ędzie zrealizowana w ramach zamówienia  
         uzależniona jest od ceny 1m 3 zaproponowanej przez Wykonawc ę, który zło ży  
         najkorzystniejsz ą ofert ę oraz kwoty jak ą Zamawiaj ący mo że przeznaczy ć na  
         sfinansowanie zamówienia. Powy ższa wielko ść stanowi ć będzie równie ż  
         podstaw ę szacunku Zamawiaj ącego do podj ęcia ewentualnej decyzji 
         o uniewa żnieniu post ępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
4. Termin wykonania zamówienia 

     - tor podejściowy do Nowego Warpna i Odra Zachodnia – 15 lipca 2013 r.  

     - pozostałe wyznaczone odcinki torów wodnych – 30 sierpnia 2013 r.  

5. Informacje ogólne o obiekcie. 

a) Szerokość torów w dnie wynosi od 30 do 180 m. 
b) Wymagana głębokość czerpania od 3,0 do 14,3 (zgodnie z projektami dostarczonymi 

przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wyłonionemu Wykonawcy) 
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c) Nachylenie skarp na torze wynosi od 1:7  do 1:3,5. 
 

6. Warunki techniczne wykonywania robót. 

6.1 Rodzaj gruntu, transport 
 

Rodzaj gruntu piaski drobnoziarniste, namuły  

odległość transportu urobku do 16 km  

Odległość refulowania 
rurociągiem 

450 do 2.000 m 

tolerancje przegłębień w rozliczeniach nie przewiduje się tolerancji przegłębień 
ponad głębokość projektowaną – patrz pkt.6.3 SIWZ. 

 

 

6.2  Uwarunkowania formalno-prawne. 

 

Podczas prac czerpalno - refulacyjnych należy przestrzegać ustaleń decyzji 
wodno-prawnych dot. pól refulacyjnych, które zostanie udostępnione 
wyłonionemu wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji wód pobranych i 
odprowadzonych w celu udokumentowania zgodności sposobu prowadzenia 
robót z decyzjami wodnoprawnymi. 
 

6.3  Rozliczenia i tolerancja wykonania robót. 

 Roboty objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane po wykonaniu pogłębienia 
poszczególnych odcinków toru wodnego, uwzględnionych w oddzielnych sondażach 
przedroboczych wg obmiaru, wynikającego z różnic pomiędzy sondażami 
poroboczymi i przedroboczymi. Pomiary sondażowe przedrobocze i jednokrotny 
poroboczy oraz obliczenia kubatur wykonuje Zamawiający nieodpłatnie. W przypadku 
konieczności wykonania kolejnych sondaży poroboczych w tych samych miejscach – 
(gdy nie uzyskano głębokości projektowych), sondaże te będą wykonane przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
głębokość określoną w projektach robót (sondażach przedroboczych) i tylko po 
osiągnięciu zaplanowanej głębokości na poszczególnych odcinkach, wyznaczonych 
do pogłębienia, roboty te będą odbierane i rozliczane. Jednakże celowość usunięcia 
braków w wykonaniu prac na danym odcinku każdorazowo określa Wydział 
Oznakowania Nawigacyjnego w porozumieniu z Kapitanatem Portu. Ewentualne 
przegłębienia nie mogą przekraczać tolerancji określonej w projekcie prac i nie będą 
uwzględnione w rozliczeniu robót.  

Zamawiający będzie wykonywał sondaże przy użyciu następującego sprzętu: 
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− echosondy wielowiązkowej firmy KONGSBERG SIMRAD EM 3000D lub 
3002D 

− programu SIS do zbiórki danych, 
− programu NEPTUNE do obróbki danych, 
− programu CFLOOR firmy ROXAR do plotowania i obliczeń. 

 

6.4 Pola refulacyjne 

 

a) Pola refulacyjne D, Mańków i Dębina oraz przystanie refulacyjne z estakadami są 
własnością Urzędu Morskiego w Szczecinie lub są przez Urząd dzierżawione. 
Pole Ostrów Grabowski jest użytkowane przez Urząd Morski w Szczecinie w 
ramach porozumienia z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. 
Korzystanie z pól i estakad jest nieodpłatne. Wykonawca odpowiada za stan i 
prawidłową eksploatację Użytkowanych pól refulacyjnych (w szczególności za 
stan wałów, obsługę i konserwację mnichów) oraz przystani. Po zakończeniu 
robót Zamawiający z udziałem Wykonawcy dokona przeglądu i odbioru 
protokolarnego pól refulacyjnych. Stwierdzone ewentualne uszkodzenia 
obwałowań lub budowli spustowych Wykonawca usunie, w podanym w protokole 
odbioru terminie, na swój koszt. 

 

b) Odkład urobku będzie odbywał się na pola refulacyjne: 
 

• D z estakadą i stałą przystanią refulacyjną z dalb, na wysokości toru wodnego Zatoka Pomorska Świnoujście-
Szczecin w km 15,250 po stronie W, dla prac prowadzonych od km. toru wodnego 0.00 do km.  30.00-32,00, 

• Mańków, na wysokości km 44,0 po stronie E z estakadą w postaci kratownicy dla rurociągu  i przystanią z 
dalb stalowych dla pogłębiarek, dla prac prowadzonych od km. toru wodnego 30,00-32,00 do km. 56,00,  

• Pole Ostrów Grabowski w porcie Szczecin, bez przystani i estakad (wymaga stosowania refulera lub rurociągu 
pływającego). Użytkowanie pola na warunkach określonych przez Zarząd Morskich Portów Świnoujście i 
Szczecin. Pole przeznaczone na odkład urobku pochodzącego z prac od km. 56,00 do km. 67,00 i Odry 
Zachodniej, 

• Pole Dębina, bez przystani i estakad (wymaga stosowania refulera lub rurociągu pływającego), pełniące rolę 
pola pomocniczego przy odkładzie urobku na Ostrów Grabowski. 

c) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco ewidencję wód pobranych i zrzucanych 
przy refulacji wydobytego urobku, zgodnie z decyzjami pozwoleń wodno-
prawnych dla pola refulacyjnego D i Mańków. Książkę ewidencji wód Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Książka ta powinna 
znajdować się w czasie realizacji zlecenia u kierownika robót, do wglądu dla 
organów kontrolnych ochrony środowiska i przedstawiciela Zamawiającego.   

 

d)  Właścicielem rurociągów na wymienionych polach jest Przedsiębiorstwo Robót 
Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, Gdańsk 80-702.  

                          

e) Wykonawca robót powinien w kalkulacji ceny uwzględnić ułożenie własnych 
rurociągów oraz ich demontaż po zakończeniu prac. Istnieje możliwość użycia 
rurociągów istniejących, w przypadku zawarcia odpowiednich porozumień w tej 
sprawie między Wykonawcą a właścicielem rurociągów. Za stan techniczny i 
sprawność rurociągów odpowiada Wykonawca wybrany w przetargu. W kalkulacji 
należy uwzględnić fakt, że rurociągi i sprzęt obsługi pola można 
przetransportować tylko drogą wodną. 
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f) Możliwy jest dojazd do pola refulacyjnego Mańków drogą leśną przez Rezerwat 
Przyrody Olszanka i Wilcze uroczysko (ok. 7 km, w tym odcinek ok. 400 m 
okresowo zalewany i nieprzejezdny), po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Goleniów. 
Na pole D dojazd drogą leśną (ok. 5 km), po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa w 
Międzyzdrojach. 

 

g) Na polu Mańków możliwe jest udostępnienie odpłatne przyłącza energii 
elektrycznej o mocy maks. do 8 kW, na warunkach określonych przez Wydział 
Energetyczny Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 

h) Zamawiający nie zapewnia miejsc postojowych i schronienia dla sprzętu 
pogłębiarskiego, poza przystaniami refulacyjnymi, wymienionymi w pkt. 5.4 lit. b) 

 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  przewiduje udzielanie  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najni ższa cena brutto. 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

       2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
       spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
 
      a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,  
      według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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d) Informacja Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 
26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) 
zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
e) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 
f) Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w 
ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał minimum dwie prace czerpalno refulacyjne. Wartość każdej z wykazanych prac nie 
może być mniejsza niż 3.000.000,00 złotych. 
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa 
jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich  Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek  postawiony przez Zamawiającego zostanie 
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
będą spełniać go łącznie. 
g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 
(art. 26 ust. 2 b ustawy). 
3. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda 
dokumentów dotyczących: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

      4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

     5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
     osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania 
     poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
     zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
     dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 
     ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
     z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich  
     zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
     notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
     zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 
    6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym  
     terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
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     którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
     oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do  
     ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy  
     podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
     wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
     Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
     usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął  
     termin składania ofert. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 
zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający 
kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać 
dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja 
od Zamawiającego. 

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna 
spełniać następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego 
rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący 
wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów 
podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden 
podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć 
niezależnie ten podmiot; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających 
ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający 
ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 4. 
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Zmiana umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę terminu 
wykonania umowy w przypadku następujących okoliczności: 

1) występowania trudnych warunków hydrometeorologicznych, 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 
nie są konsekwencją zawinionego działania Wykonawcy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. termin na 
wykonanie danego etapu umowy zostanie wydłużony o czas rzeczywistego 
trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac. 

 
Termin wykonania zamówienia:   –  do 30 sierpnia 2013 roku 

Wadium: brak 

Wartość zamówienia  nie przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; późn. zm.). 
 
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   28.06.2013 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 ,  
dnia   28.06.2013 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  10.06.2013 roku, nr 105561 - 2013 
 
 
 


