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Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

na wykonanie usługi: 

 „Wydobycie i wst ępne zabezpieczenie znaleziska zlokalizowanego w Kan ale Mieli ńskim ” 

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn. 
„Wydobycie i wstępne zabezpieczenie znaleziska zlokalizowanego w Kanale Mielińskim”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie”, przyjęty na podstawie Zarządzenia 
Wewnętrznego Nr 19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2013 roku, 
z późniejszymi zmianami.  
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907; z późniejszymi zmianami). 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie specjalistycznej usługi, polegającej 
na wydobyciu, ocenie i zadokumentowaniu oraz wstępnym zabezpieczeniu zabytkowych 
elementów wyposażenia wraku drewnianej jednostki pływającej, która została zlokalizowana 
na dnie Kanału Mielińskiego, strona „E”, w km 6.475 toru wodnego Świnoujście – Szczecin, 
na głębokości ok. 12 m, na terenie obecnie realizowanej inwestycji pn.: „Modernizacja toru 
wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia 
i zachodnia”. Znalezisko usytuowane jest w polskich obszarach morskich, będących 
we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i stanowi zabytek 
w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z późniejszymi zmianami). 

 

Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Ocenie 
archeologicznej znaleziska, stanowiącej załączniki Nr 2.1, 2.2 i 2.3 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 

Niniejszym zamówieniem objęte są wszelkie czynności niezbędne do identyfikacji, 
wydobycia, właściwej oceny i zadokumentowania oraz wstępnego zabezpieczenia 
znaleziska, w tym w szczególności: 

 

1) wykonanie specjalistycznych badań podwodnych przy użyciu pojazdu podwodnego 
wyposażonego w kamerę wideo oraz sonar dookólny wysokiej rozdzielczości, 

2) wydobycie elementów wyposażenia wraku przez ekipę nurków posiadających 
doświadczenie w pracach przy zabytkach nautologicznych oraz przy udziale archeologa 
podwodnego – wraz z transportem i rozładunkiem na nabrzeżu Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu, 

3) wstępne zabezpieczenie przed zniszczeniem wydobytych elementów wraku – 
co umożliwi ich ochronę do czasu podjęcia decyzji o sposobie i metodzie konserwacji, 

4) sporządzenie Raportu z wykonanych prac, zawierającego m.in. opis wydobytych 
obiektów, wytyczne dot. sposobu konserwacji poszczególnych elementów znaleziska 
wraz z określeniem szacunkowego kosztu tej operacji (w wersji papierowej 
i elektronicznej na płycie DVD – w 3 egz.). 
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Należy dokonać rzetelnej oceny dna na obszarze do 15 m wokół obiektu. Wszystkie 
materiały wykonane podczas badania (obrazy sonarowe i  obrazy z kamery) muszą zostać 
poddane szczegółowej interpretacji, a ich wyniki ujęte w Raporcie z wykonanych prac. 

 

Jednostkę pływającą oraz pozostały sprzęt, niezbędny do wykonania usługi Wykonawca 
zapewni we własnym zakresie, a jego koszt ujmie w cenie ofertowej.  

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest do zabezpieczenia brzegu przed osunięciem – 
w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  

 

Wszelkie czynności związane z wydobyciem obiektów zabytkowych należy prowadzić 
przy ścisłej współpracy z Inżynierem Kontraktu i wykonawcą Robót Budowlanych, 
realizującym inwestycję pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał 
Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia”. 

2. Termin wykonania zamówienia  

Usługę należy wykonać w terminie 10 dni  od daty podpisania umowy. Wykonawca pisemnie 
poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 
jedynie w przypadku wystąpienia opóźnień niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Warunki wymagane od Wykonawców  

3.1. Dysponowanie w składzie ekipy nurkowej realizującej niniejsze zamówienie, osobą 
uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z art. 26 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 165, poz. 987). 

 

3.2. Wykonanie w ostatnich 2 latach co najmniej dwóch usług polegających na wydobyciu 
podwodnych zabytków archeologicznych, we współpracy z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

 

3.3. Posiadanie zezwolenia tutejszego Urzędu Morskiego na wykonanie prac podwodnych 
na małych głębokościach w obszarach morskich. 

 

3.4. Posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywanej działalności, na cały okres wykonywania usługi, na sumę nie niższą 
niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde roszczenie powstałe 
ze zdarzenia związanego z wykonywaniem niniejszej usługi. 

 

Na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, Zamawiający oceni, czy Wykonawca 
spełnia warunki, o których mowa powyżej.  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
„spełnia” – „nie spełnia”. 

 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 
odrzuconą. 

4. Sposób obliczenia ceny  

W ofercie należy wskazać cenę netto i brutto za wykonanie pełnego zakresu usługi, 
określonego w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, z uwzględnieniem 23% VAT. 

5. Kryterium wyboru oferty  

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto (w złotych) za wykonanie 
usługi opisanej w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego. 
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6. Sposób zło żenia oferty  

6.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 10:00  
w Zespole ds. Zamówień Publicznych, w pokoju 110,  w siedzibie Urzędu Morskiego 
przy pl. Batorego 4, 70–207 Szczecin. Na kopercie należy umieścić napis: 

 

„Wydobycie i wst ępne zabezpieczenie znaleziska  
zlokalizowanego w Kanale Mieli ńskim ” 

 

6.2. Oferta powinna zawiera ć: 
 

a) łączną cenę wykonania pełnego zakresu usługi, określonego w punkcie 1 niniejszego 
zapytania ofertowego netto zł, wartość podatku VAT (23%), cenę brutto zł, 

b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, osoby wchodzącej 
w skład ekipy nurkowej realizującej niniejsze zamówienie, uprawnionej 
do prowadzenia badań archeologicznych, 

d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpowiednich dokumentów 
wskazujących, że Wykonawca w ostatnich 2 latach wykonał co najmniej dwie usługi 
polegające na wydobyciu podwodnych zabytków archeologicznych, we współpracy 
z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię referencji wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, na wykonanie prac podwodnych w obszarach morskich, 

g) kopię ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej 
działalności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

h) wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy, 
i) termin ważności oferty. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa.  Wykonawca na warunkach określonych w umowie, w ramach wynagrodzenia 
umownego, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne 
na wszystkie utwory powstałe w wyniku wykonania usługi, stanowiącej przedmiot 
zamówienia.  

Osobą wyznaczoną do kontaktów  jest Elżbieta Buszyńska – tel. (91) 44 03 375  
(w godz. 8:00-15:00) 

 
Załączniki: 

Nr 1  – wzór UMOWY 
Nr 2.1  – Ocena archeologiczna znaleziska cz. 1 
Nr 2.2  – Ocena cz. 2_Opis obrazów sonarowych 
Nr 2.3  – Ocena cz. 3_FOTOrelacja 
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