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Szczecin: Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych 
pomiarów wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i 

niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych 
hydrograficzno-geodezyjnych Odry. 

Numer ogłoszenia: 200048 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Żeglugi Śródlądowej , pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 
tel. 91 43 40 279, 44 03 354, faks 91 43 40 129. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szczecin.uzs.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów 
sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów 
hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych danych 
archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem 
kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i 
niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-
geodezyjnych Odry. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, analizy, przetworzenie danych archiwalnych i 
zestawienie z zaprojektowanym na tej podstawie nowym pomiarem sondażowym z uwzględnieniem kontrolnych 
pomiarów wodowskazów i wybranych nabrzeży po stronie polskiej i niemieckiej. 2. Obszar opracowania: 
SZCZECIN - ODRA KM 542,4 3. Obszar pomiaru: ODRA KM 697 - ODRA KM 542,4 4. Dokumentacja do 
pozyskania i analiz: 1) Cykliczne profile poprzeczne rzeki Odry z pomiarów polskich i niemieckich 
uwzgledniające minimum dwa okresy opracowań 2) Kilometraż i hektometraż w rzek w obszarze opracowania 3) 
Wykazy i parametry wszystkich wodowskazów w obszarze opracowania - polskich i niemieckich 4) Karty i profile 
ostróg 5) Mapa ewidencji gruntów - część graficzna i opisowa obejmujące minimum rzekę i sąsiadujące działki 
do wału przeciwpowodziowego włącznie(w przypadku braku obwałowań działka sąsiadująca z działką wodną) 6) 
Mapy geodezyjne 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 500, 1:5 000 zrealizowane w różnych okresach i stanach wody 7) Mapy 
zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego wykonane w ramach projektu ISOK 8) Ortofotomapy 9) 
Oznakowanie nawigacyjne 10) Opis dróg wodnych i parametrów klasyfikacyjnych 11) Głębokości tranzytowe 
dróg wodnych 12) Miejsca zlokalizowania urządzeń wodnych, dopływów, rozgałęzień dróg wodnych, portów 
nabrzeży, miejsc postojowych wraz z km 13) Wykazy mostów z parametrami i graficznym opracowaniem 
prześwitów, komplet aktualnych map dla wszystkich mostów w obszarze opracowania z zasobu ośrodków 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 14) Stałe stanowiska sieci rybackich 15) Budowle hydrotechniczne z 
parametrami oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji opracowań. 5. Analizy, projekty, pomiary, 
dokumentacja foto-GPS, opracowania: 1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji minimum dwie wersje projektu wykonania pomiarów sondażowych opracowane na podstawie danych 
archiwalnych. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu należy wykonać sondaż metodą 
profilów podłużnych (minimum 3 profile) i kontrolnych porzecznych w miejscach charakterystycznych (w rejonie 



lokalizacji wodowskazów, dopływów i mostów). Wyniki pomiarów należy przedstawić w postaci przekrojów 
poprzecznych z danych archiwalnych uzupełnionych o nowe pomiary sondażowe, a całość pomiaru w plikach 
tekstowych i graficznych. 2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać kontrolne pomiary wysokościowe poziomu 
wskazań wszystkich wodowskazów i nabrzeży w obszarze pomiaru wg projektu zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 3) Wykonane fotografie obiektów po obu brzegach rzeki muszą zawierać identyfikację pozycji, 
kierunku wykonania, nazwy - km obiektu i stanu wody i nazwy wodowskazu w dniu wykonywania zdjęć. Zdjęcia 
w wersji elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji oryginalnej i trzech rozdzielczościach 
uwzględniających widoczne opisy Zatwierdzone przez Zamawiającego i dane zapisane w metadanych fotografii. 
4) Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt opracowania danych źródłowych i 
wytworzonych w wyniku prac w postaci: a. Portfolio PDF b. PDF warstwowego z częścią graficzną i opisową. 
Opracowanie z zakładkami lokalizującymi i wyborem obiektów z treści map i dokumentów. 6. Wynik prac: 
dokumentację źródłową - archiwalną i wykonane opracowania Wykonawca ma przekazać na nośniku HD USB3 
1) Pliki wektorowe w formatach shp, dxf, dwg 2) Pliki rastrowe w formatach jpg, pdf, tif 3) Pliki tekstowe : txt, doc, 
xls 4) Zestawy danych i opracowania: PDF-portfolio, PDF-warstwowy z zakładkami lokalizującymi i nawigacją po 
treści dokumentu przez wskazania obiektów na mapie Wykonawca musi przekazać wersje oryginalne i 
przetworzone pozyskanych danych, a wykonane opracowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 
- 1992.. 
II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.35.19.23-2. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 100. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji, o wartości co najmniej 
300 000 zł brutto, polegającą na wykonaniu łącznie: a. Analizy rzecznych danych sondażowych z 
minimum 2 okresów w postaci przekrojów. Wykonanie projektu i pomiarów sondażowych na rzekach 
w postaci profilów dla zadania powyżej 20 km sondażu. b. Analizy danych z pomiarów geodezyjnych, 
dokumentacji budowli hydrotechnicznych i umocnień brzegowych, map ewidencji gruntów, map 
sytuacyjno-wysokościowych dla zadania liniowego powyżej 5 km. c. Elektronicznej dokumentacji 
fotograficznej zawierającej metadane opisowe: współrzędne GPS miejsca wykonania, kierunek 
wykonania zdjęcia, nazwy i parametrów obiektu dla minimum 100 obiektów. 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 waru nku  
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował przy wykonywaniu zamówienia osobą zdolną do kierowania zespołem powołanym przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z klientem tj. 
Kierownikiem Zespołu - posiadającym doświadczenie polegające na kierowaniu co najmniej jednym 
zespołem realizującym projekty i pomiary sondażowe na rzekach. Zamawiający akceptuje zagraniczne 
kwalifikacje w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 



uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena 
spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie potwierdzających 
go dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania zespołu autorskiego, którego 
zakres kompetencji, doświadczenia oraz profil wykształcenia pozwala na realizację przedmiotu 
Zamówienia. Skład osobowy zespołu powinien zostać podany do wiadomości Zamawiającego zgodnie 
ze wskazaniem w punkcie SIWZ 3.3). Skład osobowy zespołu, za wyjątkiem Kierownika Zespołu nie 
stanowi warunku udziału w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 

• 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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 
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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80 
• 2 - Termin realizacji - 20 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
www.szczecin.uzs.gov.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 29.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.08.2015 
godzina 09:30, miejsce: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. 
nr 29.. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg 
wodnych, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku na lata 2007-2013.. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

 

 

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

05.08.2015 r. 
 


