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

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/21/13 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa 

Monitoring i badania dot. aktualnego stanu brzegu m orskiego – Ocena skuteczno ści 
systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowi ązywania 
wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” 

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

Określenie przedmiotu zamówienia 

71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

1.1. Przez systemy ochrony brzegu morskiego rozumie się systemy bezpośredniej 
ochrony brzegu przed oddziaływaniem morza, które mogą składać się z podbrzeża 
oraz plaży i utrzymywanej wyłącznie metodami biotechnicznymi wydmy oraz 
budowli hydrotechnicznych (w tym sztucznego zasilania) albo z kombinacji tych 
elementów. 

1.2. Ocenę należy wykonać dla brzegu morskiego na odcinkach objętych działaniami 
zrealizowanymi przez Urzędy Morskie wg specyfikacji podanej w załączniku 
tabelarycznym do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego Program ochrony brzegów morskich [Dz.U.03.67.621] 

1.3. W ocenie należy uwzględnić brzegowe przystanie morskie (rozwiązania 
zastosowane w obrębie tych przystani nie mogą obniżać poziomu bezpieczeństwa 
zaplecza ustalonego dla sąsiadujących odcinków pasa technicznego). 

1.4. Ocena powinna zawierać: 

2.4.1 porównanie położenia „umownej linii brzegowej”: 

a) wyliczonej na podstawie pomiarów z lat 2002-2004 na stałych profilach, 
rozmieszczonych co 500 m, wyznaczonych dla potrzeb Banku Danych 
BRZEG i wykonanych zgodnie z wymaganiami tego Banku; 

b) wyliczonej na podstawie pomiarów na tych samych profilach z lat 2010-
2012 oraz innych posiadanych pomiarów (w tym skanowania 
laserowego i ortofotomapy), 

2.4.2 do obliczenia położenia umownej linii brzegowej na odcinkach chronionych 
metodami technicznymi należy zastosowa ć metodyk ę przedstawion ą w 
opracowaniu Instytutu Morskiego Synteza pracy pt. „ Podstawy 
przyrodnicze, techniczne i organizacyjno-prawne ora z przedsi ęwzięcia 
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strategii ochrony brzegów morskich Wyd. Wewn. IM nr 5721, Gdańsk 
2000 r., 

2.4.3 w przypadku braku pomiarów z lat 2002-2004 dopuszcza się wykorzystanie 
z pomiarów wcześniejszych, a tylko, gdy i tych brakuje - pomiarów 
późniejszych, 

2.4.4 zmianę położenia linii brzegowej poza odcinkami chronionymi metodami  
technicznymi należy ocenić poprzez porównanie położenia linii brzegowej z 
lat 2002-2004 i w roku 2012, 

2.4.5 ocenę zmian poziomu bezpieczeństwa zaplecza gwarantowanego przez 
systemy ochrony brzegu morskiego wykonaną w oparciu o model DUNE lub 
równorzędny (w przypadku brzegu wydmowego). Definicja poziomu 
bezpieczeństwa zaplecza jest podana w/w opracowaniu Instytutu Morskiego 
WW-IM nr 5721, 

2.4.6 osiągnięty poziom bezpieczeństwa należy porównać z wymaganym przez 
strategię ochrony brzegów morskich (cyt. opracowanie), uwzględniając 
aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
nadbrzeżnych. W szczególności: 

a) do oceny poziomu bezpieczeństwa zaplecza należy wykorzystać 
pomiary na profilach, o których mowa w p. 2.4.1; 

b) ocenę należy wykonać w klasach bezpieczeństwa odpowiadających 
wystąpieniu sztormu projektowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
1 raz na 20, 50, 100, 200 i 500 lat, uwzględniając zapisy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a w ich braku 
zapisy strategii ochrony brzegów morskich (cyt. opracowanie), 

c) definicję sztormu projektowego do obliczeń poziomu bezpieczeństwa 
zaplecza podano w cyt. opracowaniu Instytutu Morskiego WW-IM nr 
5721, 

2.4.7 ocenę zrealizowanych przez administrację morską i inne podmioty, 
w latach 2002-2012 budowli lub systemów budowli ochrony brzegu 
(w tym sztucznego zasilania i ochrony biotechnicznej). W szczególności 
należy: 

a) sprawdzić, czy wykonane budowle/systemy zapewniają wymagany 
poziom bezpieczeństwa wynikający ze strategii (cyt. opracowanie IM) 
i/lub z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin nadbrzeżnych; 

b) ocenić wpływ przedsięwzięć na bezpieczeństwo na przedpolu budowli 
i na odcinkach sąsiednich. Ocenę należy oprzeć o dane z pomiarów, 
(gdy istnieją) i o najlepszą dostępną wiedzę. Należy ocenić zwłaszcza: 

- czy przedpole budowli (plaża, podbrzeże – zwłaszcza strefa rew) 
uległo odbudowie, pozostało bez zmian, uległo degradacji, określając 
w miarę możności wielkość zmian w każdym z w/w elementów 
przedpola; 

- czy budowla wywiera wpływ na inne odcinki brzegu (degradacja, 
odbudowa, utrzymanie jakości podbrzeża, plaży, wydmy), określając w 
miarę możności wielkość zmian w każdym z wymienionych elementów 
strefy brzegowej; 

- czy zaobserwowane i przewidywane zmiany na innych odcinkach 
brzegu (pp. c) umożliwiają/zagrażają zakładanemu w planach 
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przestrzennych rozwojowi przestrzennemu na zapleczu i czy w 
związku z tym będą w przyszłości potrzebne dalsze inwestycje 
ochronne; 

- czy przedsięwzięcie wywiera wpływ na możliwości i bezpieczeństwo 
rekreacji (np. zagrożenie w związku z występowaniem zmiennych w 
czasie przegłębień, niebezpiecznych prądów, np. prądów 
rozrywających, dostępność plaży, dostępność do wody, ograniczenia 
powierzchni plaży dostępnej dla rekreacji, czystość wody) i na 
bezpieczeństwo żeglugi, 

c) ocenić koszt przedsięwzięć ochronnych wraz z przewidywanymi 
średniorocznymi kosztami konserwacji systemu ochronnego w porównaniu do 
wartości chronionych przez budowlę/system; 

2.4.9 ocenę zgodności poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez system 
ochrony brzegu morskiego z zagospodarowaniem zaplecza brzegu i/lub wartościami 
ulokowanymi na zapleczu brzegu; 

2.4.10. na wstępie opracowanie winno zawierać opis metodyki oceny, która podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 
Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie 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 okre ślonych w art. 22 ust. 1 
ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, 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 wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o 
działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy kluczenia 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. odpis składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

d) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – Zał ącznik 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.  
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

e) Wykaz cz ęści 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. 

6) Wykaz wykonanych a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie ż 
wykonywanych głównych usług, - Zał ącznik nr 6 do SIWZ (Rozdział V ust.1 pkt 2 
niniejszej SIWZ)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub s ą wykonywane 
należycie.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w ostatnich 
trzech latach a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  
wykonał co najmniej 2 opracowania związane z ochroną brzegów o wartości łącznej 
nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto  

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz usług/dostaw 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. 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego Zał ącznik 
nr 7  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

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. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą 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) 

 
Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo żliwo ści  udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 
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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 04/06/2013 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 sala 116 
Dnia 04/06/2013 r.,  o godz. 11:00. 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 71863-2013 z dnia 10.05.2013r. 


