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Urząd Morski w Szczecinie  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza post ępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni czonego : 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  
NR  PO-II-370/ZZP-3/46/13 

 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego :             URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,  
70-207 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie 
  
Osoba upowa żniona do kontaktów: Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 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:                                                www.ums.gov.pl  
 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.  
 
Określenie przedmiotu zamówienia -      Wspólny słownik zamówień (CPV) 71241000-9, 
71313440-1, 71311100-2, 71242000-6, 71351500-8 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa  :  
        Modernizacja toru wodnego Świnouj ście – Szczecin do gł ęboko ści 12,5 m 

        – prace przygotowawcze. 

 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu niżej 
wymienionych opracowa ń głównych tj.: 
1. Studium wykonalno ści  dla inwestycji Modernizacja toru wodnego Świnouj ście - Szczecin do 
głęboko ści 12,5 m , na odcinku toru od km 5,280 do km 67,700,  którego techniczna część powinna 
zawierać minimum 3 warianty alternatywne (w zakresie rozwiązań technicznych, techniczno-
organizacyjnych realizacji projektu oraz lokalizacji i rodzaju konstrukcji umocnień). Studium 
Wykonalności winno uwzględnić, iż planowana do opracowania w następnej fazie Dokumentacja 
Projektowa Inwestycji będzie podzielona na cztery niżej wymienione Podprojekty:  

1) Budowa lub rozbudowa pól refulacyjnych, niezbędnych do zdeponowania urobku 
wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego. 

2) Pogłębienie do 12,5 m i odpowiednie poszerzenie (do 110 m na odcinkach prostych                
i odpowiednio na łukach) toru wodnego od Świnoujścia do Polic - od km 5,280 do km 50,000 
toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z budową niezbędnych umocnień brzegowych     
i modernizacją oznakowania nawigacyjnego. 
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3) Budowa niezbędnych umocnień brzegowych pomiędzy Policami a Basenem Górniczym           
w Szczecinie – od km 50,000 do km 67,525 toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz         
z modernizacją oznakowania nawigacyjnego.  

4) Pogłębienie do 12,5 m i odpowiednie poszerzenie toru wodnego Świnoujście – Szczecin od 
Polic do Szczecina na km 50,000 – km 67,700. 

W związku z zamiarem ubiegania się przez Urząd Morski w Szczecinie o dofinansowanie ze 
środków funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020, Studium wykonalności musi być 
opracowane z uwzględnieniem wszelkich przepisów i wytycznych Unii Europejskiej oraz krajowych 
dotyczących perspektywy finansowej 2014 – 2020;  
2. Raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 wraz        
z inwentaryzacj ą przyrodnicz ą - sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 
października 2010 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, z późn. zm.), z wszelkimi przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej oraz krajowych 
dotyczącymi perspektywy finansowej 2014 – 2020 a także z uwzględnieniem wymogów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz innych aktualnych na dzień odbioru zamówienia aktów prawnych, 
dotyczących Przedmiotu Zamówienia oraz 
opracowa ń pomocniczych , niezbędnych do przyjęcia rzetelnych i wiarygodnych założeń dla 
opracowania Studium Wykonalności i realizacji inwestycji tj.:  
3. Wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie o wydanie decyzji     
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną oraz 
wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary 
NATURA 2000; 
4. Stworzenia teoretycznego (matematycznego) modelu  toru wodnego Świnouj ście - 
Szczecin,  w celu ustalenia zakresu pogłębienia na poszczególnych odcinkach toru oraz lokalizacji  
miejsc wymagających poszerzenia, budowy umocnień brzegowych, zmian w usytuowaniu obiektów 
oznakowania nawigacyjnego w formie opracowania zawierającego część opisową i graficzną; 
5. Sporządzenia Koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy umo cnień brzegowych w trzech 
wariantach (w zakresie rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych i konstrukcyjnych)  
6. Sporządzenia pełnej analizy nawigacyjnej dla zmodernizowanego toru wodnego wraz               
z wytycznymi dot. dostosowania oznakowania nawigacyjnego, z wykorzystaniem istniejącego 
oznakowania; 
7. Sporządzenia wariantowej koncepcji gospodarowania urobkie m pogł ębiarskim  (lokalizacja 
nowych pól refulacyjnych, rozbudowa pól istniejących, budowa innych niezbędnych obiektów lub 
instalacji);  
8. Pobrania i zbadania próbek urobku  pochodzącego z dna istniejącego toru oraz z miejsc 
wynikających z jego docelowego pogłębienia do głębokości 12,5 m i poszerzenia - zgodnie               
z powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego.  

 

Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść dokonania istotnych zmian postanowie ń umowy               
w stosunku do treści oferty, zgonie z art., 144 ustawy Pzp, w następującym zakresie:  

1) zmiana postanowień umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których 
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy; 

2) zmiana Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest 
Zamawiający, a które wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej realizację; 

3) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na zmiany innych terminów umów, których stroną 
jest Zamawiający, a które wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej 
realizację; 
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4) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego           
i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,     
a które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku gdy jest korzystna dla 
Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 
których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają 
wpływ na sposób realizacji Przedmiotu Umowy; 

6) zmiana Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac             
w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania      
i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym 
wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu; 

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od 
towaru i usług (VAT) dla Przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany; 

8) zmiana terminu płatności wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów powszechnie 
obowiązujących; 

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących ich 
realizacji; 

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczność które nie były znane w momencie 
wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 
postępowania lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia 
zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, 
o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego 
wykonania umowy; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu; 

11) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku zaistnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć, a które są niezależne od Stron, a w szczególności 
zmiany przepisów, konieczność uzyskania decyzji, postanowień lub innych aktów prawnych, 
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub technicznych, 
wykonania dodatkowych czynności lub prac albo wystąpienia innych uzasadnionych 
przyczyn; 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Jednocześnie nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych. 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
Zamawiaj ący zastrzega sobie mo żliwo ść udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 
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Czas trwania zamówienia lub termin wykonania  –  31 sierpień 2015 r. 
 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, potwierdzenia spełnienia przez 
oferowane usługi wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego, potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o kt órych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenia zamówienia, wadium, warunki 
dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy oraz warunki udost ępnienia 
wydruku SIWZ: 

1. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków  

1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału           
w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach 
wymienionych w SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. 

1.2. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 

1) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.  

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać 
warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: 

a) co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było wykonanie studium wykonalności dla 
inwestycji budowlanej o wartości co najmniej 250 000 zł brutto, 

b) co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było wykonanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, o którym mowa w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), o wartości raportu co najmniej 100 000 zł brutto, 

c) co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej przeprowadzonej dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha 
obejmującej inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków roślin i zwierząt. 

4) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania 
zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z: 

a) jednej osoby mającej wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, która w okresie 
ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika zespołu przy opracowaniu co najmniej               
2 zakończonych studiów wykonalności dla inwestycji o wartości co najmniej 200 000 zł 
brutto; 
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b) dwóch osób posiadających uprawnienia budowlane, bez ograniczeń do projektowania 
budowli hydrotechnicznych lub równoważne, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem 
zawodowym w branży hydrotechnicznej morskiej jako projektant, z których każda była 
autorem lub współautorem co najmniej dwóch projektów budowli hydrotechnicznych         
o wartości projektu co najmniej 300 000 zł; 

c) jednej osoby posiadającej uprawnienia Kapitana Żeglugi Wielkiej oraz ważny dyplom 
pilota morskiego, bez ograniczeń, właściwy dla toru wodnego Świnoujście-Szczecin; 

d) dwóch osób posiadających wyższe wykształcenie ekonomiczne magisterskie, z których 
każda była autorem analizy kosztów i korzyści lub analizy wrażliwości i ryzyka dla 
studium wykonalności projektu inwestycji infrastrukturalnej o wartości co najmniej 
200 000 zł brutto; 

e) jednej osoby posiadającej wyższe wykształcenie, która była autorem raportu                    
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000, o którym mowa w 
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) lub autorem wydzielonej 
merytorycznie, przyrodniczej części raportu o wartości minimum 100 000 zł brutto; 

f) jednej osoby mającej wyższe wykształcenie, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem 
zawodowym z zakresu planowania przestrzennego oraz która była autorem lub 
współautorem co najmniej jednego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o powierzchni obejmującej min 50 ha, który został uchwalony                   
i opublikowany w dzienniku urzędowym województwa. 

UWAGA: 

A. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wymienionych w ppkt. b) - f). 

B. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
nr 63 poz. 394 z zm.) oraz na podstawie przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci: 

a) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (suma 
gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia) nie mniejszą niż 1 000 000 zł; 

b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
1 000 000 zł. 

UWAGA: 

A. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

      

2. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, potwierdzenia spełnienia 
przez oferowane usługi wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego, potwierdzenia braku 
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podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warun ków o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz wycenę brutto          
(z podatkiem VAT 23%) poszczególnych opracowań wchodzących w zakres zamówienia, 
stanowiącą Załącznik nr 1a do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt 1): 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według 
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne 
oświadczenie. 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,          
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę Wspólną. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną.  

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. zaświadczenie składa każdy 
wspólnik indywidualnie oraz spółka cywilna. 

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną ww. zaświadczenie składa każdy 
wspólnik indywidualnie oraz spółka cywilna, w sytuacji zatrudniania pracowników lub 
zgłaszania do ubezpieczenia osób i odprowadzania składki z innych tytułów (umów 
cywilnoprawnych) oraz dokonywania lub nie wymienionych czynności w odniesieniu do 
wspólników. 

e)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4) – 8) ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

f)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9) ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

g)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10) i 11) ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania ofert wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt 3) – wykaz 
wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
– stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek 
zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą spełniać łącznie. 

4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt 4) – wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

      W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek 
zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą spełniać go łącznie. 

5) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt. 5): 

a)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez Zamawiającego za 
spełniony jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie; 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż              
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA 

W przypadku złożenia przez Wykonawców ww. dokumentów zawierających dane wyrażone 
w walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie wartość PLN na dzień składania ofert, 
zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. 

6)   wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

7)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16   
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
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8)   dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, 
zgodnie z postanowienia Rozdziału X ust. 3 SIWZ i Rozdziału XI SIWZ. W odniesieniu do 
warunków określonych w Rozdziale X ust. 4 SIWZ wystarczające jest spełnienie każdego   
z nich przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu, w tym w szczególności do złożenia oferty               
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Od momentu otwarcia ofert wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku dokonania 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, będą solidarnie odpowiedzialni wobec 
Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia. 

3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, są zobowiązani zawrzeć 
pisemne porozumienie (umowę Konsorcjum lub inną umowę cywilnoprawną) określające 
zasady ich współpracy przy realizacji zamówienia. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy 
są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię stosownej umowy. Umowa ta powinna 
określać: 

1) zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy z Zamawiającym, 
2) termin związania umową – na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy                   

z Zamawiającym, bez prawa jej wcześniejszego rozwiązania przez żadną ze stron lub 
podjęcia działań zmierzających do jej wcześniejszego wygaśnięcia, chyba, że wynika to     
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

3) wskazanie Pełnomocnika, 
4) postanowienie upoważniające Pełnomocnika do wyłącznej reprezentacji Wykonawców 

wobec Zamawiającego w ramach wykonania Umowy, 
5) postanowienie upoważniające Pełnomocnika do: wystawienia faktury VAT lub innych 

dokumentów rozliczeniowych, dokonywania wszelkich rozliczeń i przyjmowania płatności 
od Zamawiającego, 

6) postanowienie o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego                
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

4. Wykonawcy zagraniczni 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI ust. 
1 pkt 4), 5), 7), 9) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,          
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne         

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust. 
1 pkt 6), 8) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 



 
OGŁOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/46/13 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

    

 
UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8), 10) i 11) 
ustawy Pzp. 

4.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) oraz ust. 2, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

4.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

5. Wadium 

5.1. Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 
55 000,00 zł 

5.2. Wadium może być wnoszone w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

5.3. Wadium należy wnieść do dnia składania ofert. 

5.4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto 06 1010 1599 0028 9913 9120 
0000 (dla oceny skuteczności wniesienia wadium liczy się data wpływu i zaksięgowania na 
podane konto). 

5.5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu 
poświadczający wniesienie wadium należy złożyć w kasie Zamawiającego (kasa czynna od 
godz. 10:00 do godz. 13:00) – do dnia i godziny składania ofert, natomiast kopie należy 
zamieścić w ofercie. 

5.6. Wykonawcy wnoszący wadium w postaci dokumentu, który ze względu na obowiązujące 
przepisy może zostać wystawiony na okres krótszy niż ostateczny czas związania ofertą, 
jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jego ważności – w przypadku gdy będą 
tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 

 

6. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 

6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu 
podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto, o której mowa w Rozdziale XX ust. 5 SIWZ. 

6.2. Zabezpieczenie może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione 
powyżej. 

6.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. 

6.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w SIWZ, 
na cały okres realizacji umowy oraz na okres rękojmi z zastrzeżeniem pkt. 6.8 i 6.9. 

6.7. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form wymienionych w SIWZ. 

6.8. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia   
z terminem do zakończenia przedmiotu umowy i w wysokości 30% całego zabezpieczenia 
z terminem do końca okresu rękojmi. 

6.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione w pieniądzu (70% 
kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6.10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pozostałe 30% 
kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

6.11. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych         
z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 

6.12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.13. Zasady rękojmi, o której mowa  w ppkt. 6.8. i 6.9., zostały określone w Kodeksie cywilnym. 

6.14. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze 
pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. 

6.15. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane              
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach 
określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

 

     7 . Warunki uzyskania specyfikacji 

Na żądanie Wykonawcy Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych przekaże wydruk 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Wartość zamówienia przekracza kwoty okre ślone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pr awo zamówie ń publicznych ( w Dz.U.         
z 09.08.2013 r. poz. 907z późn. zm.). 

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy (Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 07.01.2014 r. do godz. 11:30.  

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych (od ustalonej daty składania ofert).  

 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala nr 116 ;  dnia 07.01.2014 r.,  o godz. 12:00. 

 

Ogłoszenie przekazano Dziennikowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej skich   w dniu 
26.11.2013 r. 

 

SIWZ zostanie udostępniona 
w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 

(zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


