Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szczecin.rzgw.gov.pl

Szczecin: Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w
miejscowości Lubczyna
Numer ogłoszenia: 431162 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4411200, faks 091 4411300.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie toru podejściowego na
jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie
do nabrzeży w miejscowości Lubczyna oznaczonych kodem CPV 45246000-3 (Roboty w zakresie
regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej) który obejmuje swoim zakresem w szczególności:
udrożnienie istniejącego toru podejściowego na Jeziorze Dąbie do nabrzeży w m. Lubczyna (gmina
Goleniów), w celu usunięcia powstałych spłyceń dna w celu polepszenia warunków żeglugowych i
nawigacyjnych dla potrzeb umożliwienia wpływania i postoju lodołamaczy do przystani w Lubczynie
w okresie zimowym, w czasie prowadzenia akcji lodołamania na Odrze i jeziorze Dąbie. Teren
obejmujący dane przedsięwzięcie to jezioro Dąbie zlokalizowane na działce 1/53 obręb 4001 Szczecin
znajdującej się w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakres
prac czerpalnych obejmuje pogłębienie toru podejściowego o długości około 160 m i szerokości około
35 m, do głębokości 2,50 m w odniesieniu do stanu wody średniej niskiej co odpowiada rzędnej dna
min. -2,62 m Kr. Urobek należy wydobyć z dna toru podejściowego w ilości ok. 6278 m3 (zakładając
30% na części spławialne - 8161 m3). Miejsce odkładu urobku znajduje się w odległości 770 m od
przystani w Lubczynie. Jest to rejon sztucznej wyspy powstałej w miejscu zagospodarowania urobku z
prac prowadzonych przez Gminę Goleniów na zadaniu pn.: Odbudowa i modernizacja przystani
żeglarskiej w m. Lubczyna w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski na
działkach nr 1/53 obręb 4001 (1 Dąbie) oraz na działkach nr 431, 432, 155/3 obręb Lubczyna. Powstała
wyspa a raczej podwodne wzgórze pozostające około 0.5÷0.8m pod powierzchnią wody, usypywane
jest w odległości około 770 m od przystani żeglarskiej będzie służyło jako podłoże pod trzcinowisko.
Prace należy wykonać w oparciu o: 1) projekt udrożnienia pn.: Udrożnienie toru podejściowego na
jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna, opracowany przez Pracownię Projektową JUST
PROJECT ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecin w październiku 2013 r. 2) specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do
nabrzeży w miejscowości Lubczyna, opracowaną przez Pracownię Projektową JUST PROJECT ul.
Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecin w październiku 2013 r. 3) przedmiar robót dla zadania pn.:
Udrożnienie toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna,
opracowany przez Pracownię Projektową JUST PROJECT ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecin w
październiku 2013 r. 4) decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót dla zadania pn.: Udrożnienie
toru podejściowego na jeziorze Dąbie do nabrzeży w miejscowości Lubczyna z dnia 21 październik
2013 r. znak: WOPN.670.123.2013.MS wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie. 5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa i
modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna w oparciu o plany projektu
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski na działkach nr 1/53 obręb 4001 (1 Dąbie) oraz na działkach nr

431, 432, 155/3 obręb Lubczyna z dnia 16 listopada 2009r. znak: WGKiOŚ.IIDM/7691/13-16/09
wydaną przez Prezydenta Miasta Szczecina..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.60.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje 1 pracę
podobną do przedmiotu zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna: wykonanie robót
polegających na pogłębieniu akwenu 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. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie potwierdzających go dokumentów. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie potwierdzających go
dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Odpowiednie pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szczecin.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień
pok. nr 128..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, Zespół ds. zamówień pok. nr 128..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych,
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu
23.10.2013 r.

