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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/14/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-
mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  :  
 
SZYUCZNE ZASILANIE PLA ŻY W TRZĘSACZU – KM 372.80 – 373.80. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania plaży 
w Trzęsaczu - km:372.80 – 373.80. 

1. Informacje ogólne: 
1.2. Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału - 150 000 m3  
1.3. Długość planowanego do zasilenia odcinka plaży  -     1 000 m  

 
2. Kształt i położenie proponowanego nasypu 
 
Podstawowe parametry oraz współrzędne określające kształt i położenie nasypu sztucznego 
zasilania zostały podane w Tabeli nr 1 
Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest izohipsę 
±0,0 m po zasilaniu, oraz granicę nasypu sztucznej plaży od strony lądu pokazano na mapie 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono w Załączniku  
nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Wyróżniono następujące charakterystyczne odcinki proponowanego nasypu: 
 
Odcinek od km 372,77 do km 372,95 (ok. 180 m) 
Skrajna wschodnia część nasypu będąca przejściem od plaży naturalnej do odcinka 
zasadniczego. Plaża na tym odcinku będzie poszerzać się wzdłuż brzegu ku zachodowi i 
osiągnie na km 372,95 ok. 53 m szerokości oraz rzędną u podnóża klifu ok. +2,6 m. (Rys. od 2 
do 5 Załącznika nr 2).  
Odcinek od km 372,95 do km 373,65 (ok. 700 m) 
Zasadniczy odcinek nasypu. Wymiary i przekrój nasypu na tym odcinku będą zmieniać się 
wzdłuż brzegu stosunkowo nieznacznie. Szerokość nasypu plaży będzie wahać się wzdłuż 
brzegu w niewielkim zakresie - od ok. 50 m do ok. 53 m, i wynosi będzie średnio 50,8 m. 
Rzędna nasypu plaży na jego granicy od strony lądu, przebiegającej na zboczu klifu lub na 
skarpie opaski albo na plaży, będzie wynosić od +2,5 m do +2,6 m. 
Średnie wysunięcie ku morzu warstwicy "O" po zasilaniu względem warstwicy "O" zmierzonej 
w kwietniu 2010 r. wyniesie 28,4 m. 
Przekroje poprzeczne tego odcinka brzegu przedstawiono na rys. od 5 do 19 Załącznika nr 2. 
Odcinek od km 373.65 do km 373.82 fok. 170 m) 
Skrajny zachodni odcinek nasypu. Nasyp plażowy będzie stopniowo zanikać od km 373,65, 
gdzie szerokość plaży = ok. 50 m a rzędna maksymalna = +2,5 m npm, do plaży naturalnej 
na km 373,82 - co pokazano na mapie). 



 Przekroje na rysunkach od 19 do 22 załącznika nr 2. 
 
3. Niezbędna ilość materiału zasilającego 
Niezbędna ilość piasku do sztucznego zasalania wynosi 150 tys. m3. W związku z tym na 
l mb długości nasypu przypadnie objętość zasilania średnio ok. 150 m3.  
Objętości przypadające na poszczególne 50-metrowe odcinki brzegu przeznaczone do 
zasilania podano w Tabeli nr 2 
 
4. Pobór piasku 
Najbardziej odpowiednimi do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego 
do zasilania brzegu w Trzęsaczu jest pole Rewal 8 znajdujące się w odległości ok. 8 
km od miejsca zasilania. 
Piasek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża 
tylko do głębokości liczonej od dna morskiego - nie przekraczającej 2 m.  
W przypadku, gdy spąg złoża wyznaczony w otworze znajduje się na głębokości, liczonej od 
dna, mniejszej niż 2 m, wtedy należy czerpać tylko do spągu złoża. 
 
W Tabeli 3 przedstawiono współrzędne punktów granicznych określających położenie pola 
Rewal 8. 
 
5. Miejsce odkładu  
Plaża wraz ze znajdującymi się tam budowlami ochronnymi oraz narzutowa opaska 
chroniąca podstawę klifu zostaną przekazane Wykonawcy protokolarnie przez 
przedstawicieli Zamawiającego. Zastosowana technologia nie może spowodować 
uszkodzenia istniejących umocnień oraz infrastruktury. Ewentualne uszkodzenia budowli 
ochronnych, stwierdzone w trakcie robót, Wykonawca usunie niezwłocznie na swój koszt. 
 
6. Rozliczenie ilości urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametrów plaży: 

1) Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Trzęsaczu niezbędna do obliczenia faktur 
częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z 
zastosowaniem współczynnika spulchnienia gruntu przyjętego w wysokości 0,95 dla 
materiału pobieranego w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ. 

2) Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie przez Zamawiającego na 
podstawie porównania sondaży przed- i poroboczych wykonanych w miejscu poboru 
urobku. Sondaż poroboczy wykonany zostanie po upływie ok. 7 dni od zakończenia 
poboru materiału piaszczystego tj. po zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji, przez 
jednostkę sondażową Urzędu Morskiego w Szczecinie. Warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające wykonanie sondażu to np: opady atmosferyczne, ograniczona 
widzialność, siła wiatru powyżej 30B, stan morza powyżej 20B, prąd wody powyżej 0,5 
węzła, martwa fala. 

3) W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 
sondażu dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie 
obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania 
gruntu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału piaszczystego 
dostarczonego na plażę. 

4) Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji 
założeniami, zostanie dokonane na podstawie pomiaru geodezyjnego 
przedwykonawczego wykonanego przez Zamawiającego i pomiaru powykonawczego 
wykonanego przez Wykonawcę. 

 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych. 
Zamawiaj ący nie  przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 



Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść powierzenia prac Podwykonawcom. 
 
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, według wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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. 

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, 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. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust 1 pkt 9) ustawy - 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. 

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 4, 



Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

9) Wykaz wykonanych 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, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (referencje), że usługi 
zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 3 prace 
podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości 2.000 000,00 zł każda. Za prace 
podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i 
wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Rozdział 
XIV SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 
10)    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 6 do SIWZ  
(art. 26 ust.2b ustawy).  

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ; 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

3) dowód wniesienia wadium tj.: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego 

wniesienie wadium. 
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego 
rozdziału. 

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 



pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy  zawierające błędy,  lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 
przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.    

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

 
Kryterium oceny ofert – najni ższa cena brutto 
 
Termin wykonania zamówienia –   do 15 czerwiec 2011 roku. 
 
Wadium – 100 000.00 zł.  
 
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 4 /05/2011 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116  dnia 4/05/2011 r.,  o godz. 11:00. 
Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 22.03.2011 r. 
 

 

Data wysłania 22.03.2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


