
 1

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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/56/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 
441, e-mail: jrajecka@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 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:  

Remont obwałowa ń w rozbudowywanej cz ęści pola refulacyjnego D w Karsiborzu 

 
Przedmiotem zamówienia jest:  
 
1) Przedmiotem zamówienia jest remont obwałowań w rozbudowywanej części pola 

refulacyjnego D w Karsiborzu 
2) CPV zamówienia  - 45247230-1 

3) Lokalizacja : Pole refulacyjne D zlokalizowane jest na 16 km TWŚ -S dla   odkładania 
urobku  z pogłębiania toru na odcinku od km 0,00 do 32,00. Urządzenia pola to system grobli 
i budowli upustowych – mnichów. 
Pole podzielone jest na dwie części: 
a) pole „ w starym obrysie” składające się z trzech kwater: 
   - południowej  o pow. 12 ha (groble zewnętrzne 1280 m , groble osadnika 660 m),  
     na której znajdują się budowle spustowe – mnichy stalowe – szt.2 
   - środkowej o pow.53,76 ha(groble zewnętrze 3640 m  budowle spustowe3 mnichy              
   - północnej o pow. 11,47 ha w tym 8,58 ha teren dzierżawiony od nadleśnictwa 
Międzyzdroje – groble zew. 1162 m, budowle spustowe – mnichy stalowe – szt. 2 
- rów opaskowy leśny – 500  m,  
- rów opaskowy od strony Kanału Piastowskiego – 450 m, 
b) pole rozbudowywane na zalądowionej częściowo Zatoce Osieckiej,                      
składające się dwóch kwater : 
- nr 1 o powierzchni 14 ha (groble zewnętrzne  1785 m, w tym groble osadnika 333 m,   
  mnichy stalowe 4 szt, 
- nr 2  o powierzchni około 12 ha z częściowo „otwartym’ wałem zewnętrznym przy 
niezalądowionej jeszcze zatoce; długość grobli zewnętrznych  1908 m (w tym ~ 402 m  grobli 
otwartej dla dalszego zalądowiania zatoki oraz 701 m grobli wspólnej z  kwaterą nr 1), groble 
osadnika 526 m mnichy stalowe  4 szt 
4) Dojazd do obiektu: 
a) drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przystani dla 
refulera, 
b) drogą leśną przez od m. Karsibórz i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego  w kierunku do 
południowym do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński. Zamawiający nie zapewnia 
miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. 
5) Zakres zamówienia obejmuje : 
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a) przeformowanie korpusu obwałowań pola- wały nr 3 i 4 oraz nr 2 (rozdzielający kwatery). 
wykonanie z gruntu miejscowego  ilość robót ziemnych 14 128 m3 
b) okrycie korony i skarp pozostałych grobli ziemią z  wnętrza kwatery ilość – 4862 m2 
c) wzmocnienie wewnętrznych skarp grobli zewnętrznych geowłókniną - ilość robót  
    3 537  m2, 
d)  likwidacja uszkodzeń (ubytków) spowodowanych przez zwierzęta ( bobry i dziki)  w 
korpusie obwałowań pola w starym obrysie  - ilość robót 51 m3      
6) W związku z tym, że pole refulacyjne leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przyrody Karsiborskie paprocie, Wykonawca zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony przyrody , m. in. : 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220; 
wraz z późn. zmianami), 
- Rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 
2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862). 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
 2.  Wymagania techniczne dotycz ące wykonania zamówienia 
 
Prace będą wykonywane  w terenie oddalonym od siedzib ludzkich w  terenie o grząskim  
podłożu. 
Prace należy prowadzić stosując przepisy zasady bhp szczególne w zakresie wykonania i 
odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  melioracyjnych i leśnych. Ponadto 
Wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności 
bezprzewodowej oraz we własnym zakresie zapewnić  transport pracowników na miejsce 
realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca musi dysponować  osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.  
Wymogi techniczno - organizacyjne jakie musi spełni ać Wykonawca: 
- musi posiadać stosowne  uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie 
obejmującym przedmiotowe prace 
- musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 
zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego typu robót, w tym, 
osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie, 
- zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim: 
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. 

zm), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141). 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Oferty cz ęściowe -  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się 
składania ofert częściowych 
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Zamówienia uzupełniaj ące – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 
uzupełniających 
 
Termin wykonania zamówienia  –do 14 grudnia 2012r  
 
Warunki 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: 
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) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
          do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesi ęcy    
           przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  
           oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,  

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

4)  Wykaz wykonanych robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ . 

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 2 prace podobne do przedmiotu zamówienia  o 
wartości nie mniejszej niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda. 

Za prace podobne do określonych w zamówieniu , Zamawiający uzna roboty 
budowlane polegające na remoncie istniejących, bądź budowie nowych obwałowań 
pól refulacyjnych, składowisk odpadów, wałów przeciwpowodziowych. 

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny  wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za 
spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

5)  Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

6) W przypadku gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić 
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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 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1 ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym–  
     Załącznik nr 7  do SIWZ, 
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej, 

3. 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. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów.  

3. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
1),niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4) , a ich 
oferty  odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
Wadium: brak 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 23/11/2012r. do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4  pok. 109 
Dnia  23/11/2012 r.,  o godz. 11:00.  
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
 
Biuletyn Zamówie ń Publicznych  z dnia:  09.11.2012        Ogłoszenie nr: 441848  -2012 
 

Szczecin, dnia:  09/11/2012r. 

 


