
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  
NR  PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09 

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowaŜniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-
mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz z instrukcja dla oferentów (IDW) : www.ums.gov.pl 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz z budŜetu państwa. 
Określenie przedmiotu zamówienia - Wspólny słownik zamówień (CPV) 71520000 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa :  
PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU 
INWESTORSKIEGO  NA ZADANIU „PRZEBUDOWA FALOCHRONU WSCHODNIEGO W 
ŚWINOUJŚCIU”. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi – całości czynności 
przypisanych InŜynierowi, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót 
inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione z 2008 r. w tłumaczeniu SIDIR pierwszego wydania z 1999 r., oraz 
czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.  
Usługi te InŜynier będzie świadczył podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 
falochronu wschodniego w Świnoujściu”. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie Ustawą P.z.p. 
(art. 67). 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian  umowy zawartej w ramach niniejszego 
postępowania w stosunku do treści oferty. 
Ewentualne zmiany  umowy dotyczącej niniejszego zamówienia, mogą być  dokonywane 
wyłącznie  w związku ze zmianą umowy na wykonanie robót objętych nadzorem przez 
InŜyniera Kontraktu, dokonaną w trybie określonym w Artykule 15 Warunków Ogólnych 
Umowy na roboty, z uwzględnieniem postanowień art. 144 Ustawy P.z.p. 
Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności: 
1) zmiany ilości pracy Wykonawcy, będacej następstwem zwiększenia ilości Robót podczas 

realizacji Kontraktu na roboty budowlane „Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu” (w szczególności będące następstwem aktualnego rozpoznania 
podwodnego), 

2) przedłuŜenia czasu pracy Wykonawcy, będące następstwem przedłuŜenia Czasu na 
Ukończenie Kontraktu na roboty budowlane „Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu”, 

3) zmian w prawie, mających wpływ na zakres obowiązków uczestników procesu 
inwestycyjnego, 

przy czym  wynagrodzenie Wykonawcy za przedłuŜony czas pracy zostanie ustalone na 
podstawie odrębnego porozumienia stron. Wynagrodzenie za przedłuźony czas pracy nie 



moŜe być wyŜsze niŜ średnie wynagrodzenie  za dany okres pracy, wynikające z oferty 
Wykonawcy i zawartej umowy. 
 
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania –  30 miesięcy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN. 
Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto podanej w 
ofercie. 
 
Kryteria oceny ofert :   najniŜsza cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia, iŜ Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania jest on 
zobowiązany przedłoŜyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich): 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, w którym Wykonawcy ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
Ustawy P.z.p., wystawioną   nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, w którym Wykonawcy ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy 
P.z.p., wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć oświadczenie, o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a 
do  IDW. 



W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną.  
Niniejszy warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeŜeli łącznie 
spełnione będą poniŜsze warunki: 
a)  Wykonawca nie zalega z zapłatą podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

b) z informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku polskiego 
Wykonawcy) albo z równowaŜnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
wynikać będzie, Ŝe nie był on skazany za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 
8 Ustawy P.z.p.; 

c) z informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku polskiego 
Wykonawcy) albo z równowaŜnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
wynikać będzie, Ŝe sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 

Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca winien wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną) zobowiązany jest przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) sprawozdanie finansowe albo część sprawozdania finansowego, z której wynikają dane o    
przychodach netto ze sprzedaŜy, 

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest  
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 Niniejszy warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeŜeli łącznie 
spełnione będą poniŜsze warunki: 

a) Wykonawca osiągnął roczne przychody netto ze sprzedaŜy w ostatnich trzech latach 
obrotowych (lub gdy działalność jest krótsza niŜ 3 lata – za ten okres) łącznie minimum  
500.000,00 zł,  

b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzi, Ŝe 
Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w kwocie 200.000,00 zł lub Ŝe posiada 
zdolność kredytową w wysokości 200.000,00 zł.  

 Uwaga: Zamawiający wymaga, aby w powyŜszej informacji zdolność kredytowa była 
podana liczbą (wyraŜoną cyframi i słownie); 

c) Wykonawca przedłoŜy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, przy czym suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia 
winna opiewać na kwotę nie mniejszą niŜ  0,8 mln zł; polisa musi mieć waŜność minimum 
3 miesiące od daty złoŜenia oferty.       

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ( dotyczy to takŜe osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność 
gospodarczą) przy analizie spełniania powyŜszych warunków brane będą pod uwagę: 

a)  w odniesieniu do przychodu: suma przychodów wszystkich Wykonawców, 



b)  w odniesieniu do informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej 
– wystarczającym będzie, jeŜeli ten warunek spełni jeden z Wykonawców lub kilku łącznie, 

c) w odniesieniu do polisy ubezpieczeniowej – warunek ten winien spełnić przynajmniej 
jeden z Wykonawców. 

 
Zdolność techniczna 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a)Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji 
InŜyniera Kontraktu, InŜyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu w ramach kontraktu 
związanego z realizacją inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy budowli lub obiektu 
budowlanego, zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o wartości 
robót budowlanych brutto minimum 15.000.000,00 zł, nad którymi był pełniony nadzór, 
oraz co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją remontu, budowy lub przebudowy budowli hydrotechnicznej, o wartości robót 
budowlanych brutto nie mniejszej niŜ 10.000.000,00 zł. 

 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłoŜyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie.  

 Wykaz ten winien zawierać następujące informacje: 
i.nazwę robót budowlanych, których wykonanie Wykonawca nadzorował, którymi kierował 

lub rozliczał, 
ii. wskazanie podmiotów, na rzecz których realizowane były usługi 
iii.wskazanie wartości nadzorowanych robót, 
iv.wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
v. wskazanie miejsca wykonania usługi. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do ww. wykazu robót dokumenty, 
potwierdzające naleŜyte wykonanie usług podanych w wykazie (listy referencyjne, protokoły 
odbioru robót, świadectwa wykonania itp.). 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają 
jeden wspólny ww. wykaz.  
b) Wykonawca wskaŜe osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania 
zamówienia.   

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował 
następującymi osobami personelu kluczowego:  
1. Kierownik Zespołu (InŜynier Kontraktu) – kwalifikacje i doświadczenie: 

a) wykształcenie wyŜsze techniczne lub wyŜsze w  dziedzinie ekonomii lub prawa  
b) co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem prowadzącym 

nadzór nad inwestycjami budowlanymi, 
c) doświadczenie w kierowaniu nadzorem nad realizacją zakończonej inwestycji 

budowlanej w zakresie budowy / przebudowy budowli lub obiektu budowlanego, w 
zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o wartości brutto 
inwestycji nie mniejszej niŜ 15.000.000,00 zł (minimum jeden zrealizowany 
Kontrakt), 

2. Inspektor nadzoru w specjalności hydrotechnicznej – 2 osoby, kwalifikacje i 
doświadczenie: 
a)  wykształcenie wyŜsze techniczne,  
b) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

lub w branŜy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, 
c)  co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,  



d) co najmniej 4 lata na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót 
konstrukcyjno-inŜynieryjnych,  

e) udokumentowana przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 UWAGA – Zamawiający dopuszcza moŜliwość jednoczesnego pełnienia funkcji 

InŜyniera Kontraktu oraz inspektora nadzoru w specjalności hydrotechnicznej - przez 
jedną osobę, jednak łączenie tych funkcji nie moŜe wpływać w sposób negatywny na 
jakość oraz terminowość wykonywanej usługi. 

3. Hydrograf – kwalifikacje i doświadczenie: 
a) wykształcenie wyŜsze lub średnie, 
b) uprawnienia hydrograficzne kategorii A, według wymagań IHO, 
c) 3 lata doświadczenia zawodowego jako hydrograf. 

4. Specjalista ds. rozliczeń – kwalifikacje i doświadczenie: 
a) wykształcenie techniczne (średnie) budowlane lub ekonomiczne  
b) znajomość zasad kosztorysowania i sporządzania harmonogramów rzeczowo-

finansowych, 
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania  inwestycji  

budowlanych                                                 
5. Obsługa prawna Kontraktu 
 Formę zatrudnienia specjalisty ds. obsługi prawnej pozostawia się do wyboru 

Wykonawcy. Zamawiający wymaga jednak, aby obsługa prawna gwarantowała 
opiniowanie poszczególnych dokumentów lub stanowiska InŜyniera Kontraktu w  
sprawach związanych z realizacją kontraktu, bez zbędnej zwłoki, w sposób 
umoŜliwiający jego  sprawną realizację. Wykonawca musi oświadczyć w Formularzu 
Oferty, Ŝe zapewni stosowną obsługę prawną Kontraktu.  

 
W celu potwierdzenia spełniania powyŜszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są 
przedłoŜyć: wykaz osób, które będą pełnić powyŜsze funkcje, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (przebieg pracy 
zawodowej), niezbędne do wykonania zamówienia. 
Wykaz naleŜy sporządzić wg wzoru będącego załącznikiem nr 3 do IDW oraz dołączyć do 
niego kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych lub szkoły średniej, kopię aktualnych 
uprawnień budowlanych i innych zawodowych, kopię wpisu na listę izby samorządu 
zawodowego oraz informację o przebiegu pracy zawodowej (wg wzoru jak w załączniku nr 
3b do IDW). 
Dodatkowo, w przypadku, gdy dana osoba z personelu kluczowego nie jest pracownikiem 
Wykonawcy, w celu potwierdzenia jej dostępności w okresie realizacji zamówienia kaŜda z 
tych osób podpisze „Zobowiązanie dostępności osoby”, które będzie dołączona do ww. 
wykazu -  wg wzoru będącego załącznikiem nr 3a do IDW. 
W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równowaŜne 
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.  
Niniejszy warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeŜeli łącznie 
spełnione będą poniŜsze warunki: 
    a) z przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów (listów referencyjnych, protokołów   

odbioru robót, świadectw wykonania itp.) wynikać będzie, Ŝe wykonał naleŜycie (bez 
zastrzeŜeń) co najmniej 2 usługi o charakterze określonym w IDW, 

     b) Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje wszystkimi osobami, określonymi w IDW , to jest 
wymieni w wykazie, będącym załącznikiem nr 3 do IDW, osoby będące jego 
pracownikami lub spoza swej firmy; w tym drugim przypadku Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do wykazu osób takŜe zobowiązanie  o dostępności danej osoby,  

 oraz przedłoŜy właściwe dokumenty, wymagane dla kaŜdej z tych osób tj.: 
- kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych lub szkoły średniej, 
- kopię posiadanych uprawnień budowlanych lub innych zawodowych, 



- informację o przebiegu pracy zawodowej oraz dokumenty ją potwierdzające   
  (świadectwa pracy, referencje, umowy o pracę, umowy zlecenie itp.) 
- informację o przynaleŜności do izby samorządu zawodowego (o ile dotyczy), 

 z których to dokumentów wynikać będzie, Ŝe dana osoba spełnia wymagania określone 
w niniejszej IDW. 

 JeŜeli Wykonawcy składają ofertę wspólną, to warunek zostanie uznany za spełniony, gdy 
Wykonawcy będą spełniać go łącznie. 

 
Warunki uzyskania specyfikacji 
Cena specyfikacji  – 540,20 PLN 

Warunki uzyskania i sposób płatności za specyfikację : gotówką w kasie Urzędu Morskiego 
w Szczecinie - w godz. 10.00 -13.00 lub przelewem - na konto 17 1010 1599 0028 9922 
3100 0000 NBP o/Szczecin. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 109, w terminie do dnia 10/06/2009r. do godz. 12:00. 

Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116;  dnia 10/06/2009,  o godz. 12:30. 
Ogłoszenie zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 
29.04.2009r.   


