Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.2691.54.20
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM-I.2691.1.20.AM
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

1.

Tytuł zamówienia:

Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu o oddziaływaniu
na środowisko morskie dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza urobku
pochodzącego z prac utrzymaniowych na torach: tor wodny Świnoujście - Szczecin
km 0,0 - 18,00; wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, tor
podejściowy do Świnoujścia km 0,0 - 10,00.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
a)
b)

c)

wyznaczenie miejsca odkładu urobku,
wykonanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku
z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań
mających na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu, dla zadania pod
nazwą „Usuwanie do morza urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torach: tor
wodny Świnoujście - Szczecin km 0,0 - 18,00; wejściowy tor wodny do Portu
Zewnętrznego w Świnoujściu, tor podejściowy do Świnoujścia km 0,0 - 10,00,
z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych miejsc klapowania, oraz z uwzględnieniem
potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000,
złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania
dna wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza
urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji
(Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166) i uzyskanie zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie.

Przed sporządzeniem raportu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji
Zamawiającego lokalizacji dwóch miejsc klapowania. Zamawiający z przedstawionych miejsc
zatwierdzi jedną lokalizacje.
Wyznaczone klapowisko będzie przeznaczone do odkładu urobku pochodzącego z dna
podejściowego toru wodnego do Świnoujścia, wejściowego toru wodnego do Portu
Zewnętrznego oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin odcinek km 00-18.
Mapa z zaznaczonym zakresem robót czerpalnych stanowi załącznik do niniejszego
zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia poboru i badań prób gruntu, które
niezbędne będzie do uzyskania zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania
dna, dokonywanego zgodnie z przepisami Konwencji o ochronie środowiska morskiego
obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach z dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz.U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 346). Przewidywana ilość urobku do odłożenia 500 000 m3. W zakres
prac wchodzi:
wykonanie planu miejsc poboru próbek,
pobór próbek gruntu z obszaru przeznaczonego do pogłębiania,
badanie ww. próbek,
wyznaczenie potencjalnego miejsca klapowania
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie powinien być zgodny z zapisami ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).
Wymogi dotyczące miejsc/a odkładu urobku w morzu (klapowiska):
- lokalizacja na obszarze morza terytorialnego w odległości nie większej niż 10-15 km
od punktu 0,0 km Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin,
lokalizacja powinna być zgodna Projektem planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych - Port morski w Świnoujściu,
- lokalizacja powinna wykluczać powrót rumowiska na wejście do portów i tory wejściowe,
- wymagana pojemność klapowiska nie mniejsza niż 10.000 000 m 3.
Okres wykonania prac 180 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Wykaz przepisów związanych z prawidłową realizacją zamówienia:
1) Ustawa z dnia 16 marca 1995r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2000, z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 701, z późn. zm).
4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz
na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 166).
5) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona
w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 Nr 28, poz. 346).
Uwagi:
Zleceniodawca nie zapewnia środków transportu wodnego. Koszt transportu wodnego
należy wkalkulować w cenę oferty.
Plan miejsc poboru próbek, a także założenia wstępne Raportu o oddziaływaniu na
środowisko morskie wynikające ze scopingu (ustalania jego zakresu) oraz projekt wersji
końcowej Raportu o oddziaływaniu na środowisko morskie - powinny być uzgodnione
z Urzędem Morskim w Szczecinie.
Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie wraz ze wszystkimi elementami składowymi
musi być wykonany w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na płycie
CD/DVD.

Mapa z zaznaczonym zakresem robót czerpalnych
zapytania.

3.

stanowi złącznik do niniejszego

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej trzy raporty oddziaływania na środowisko, w
tym co najmniej jeden raport sporządzony dla inwestycji prowadzonej na obszarze morskim.

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Jacek Zawadzki, tel. 91 4403454, kom. 605 885 698

6.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy*.
j) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 14 dni
kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz. 15:00 z dopiskiem:
(Oferta na Wyznaczenie miejsca odkładu urobku oraz wykonanie Raportu
o oddziaływaniu na środowisko morskie dla zadania pod nazwą „Usuwanie do morza
urobku pochodzącego z prac utrzymaniowych na torach: tor wodny Świnoujście Szczecin km 0,0 - 18,00; wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu,
tor podejściowy do Świnoujścia km 0,0 - 10,00,)

8.

Załączniki do zapytania ofertowego:
- mapa
- wzór umowy

9.

Informacje dodatkowe *

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

* - o ile dotyczy

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

............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

