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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rajecka
Tel.: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ums.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Morski w Szczecinie
PL424
Plac Stefana Batorego 4, pokój nr 110
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rajecka
Tel.: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Morski w Szczecinie- Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin
Plac Stefana Batorego 4 - pokój nr 110
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rajecka
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Tel.: +48 914403523
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Faks: +48 914403441
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: terenowy organ administracji państwowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do
głębokości 12,5 m" wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego
Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/56/17

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC w
trakcie realizacji Kontraktu na projektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Inwestycji pn. „Modernizacja
toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” , w tym m.in. nadzór inwestorski nad realizacją
robót, kontrola jakości sprzętu i materiałów, gospodarowanie odpadami na Terenie Budowy, sprawdzanie
i potwierdzanie dokumentów Wykonawcy Robót oraz sprawowanie nadzoru i przeprowadzenie badań
monitoringu przyrodniczego środowiska (przedinwestycyjnego i realizacyjnego), zgodnie z Raportem
oddziaływania na środowisko, a także sporządzanie okresowych raportów z wykonanych czynności.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
71541000
71520000
71248000
71247000
71244000
71311000
71311100
71313450
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71317000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, Zaplecze Inżyniera Kontraktu, teren Inwestycji i inspekcji

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków
kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności nadzoru i monitoringu
przyrodniczego dla potrzeb realizacji Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do
głębokości 12,5 m”.
W szczególności, do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1. przeprowadzenie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata szkoleń,
dla wskazanego przez Zamawiającego personelu, w liczbie nie większej niż 15 osób, z zakresu: procedury
FIDIC (żółta książka), systemu zamówień publicznych oraz rozliczania Inwestycji ze środków unijnych,
posiadającego w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2. analiza stanu Kontraktu z wykonawcą Robót na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego,
3. pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC,
4. pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi,
aktywne i skuteczne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem z wykonawcą Robót,
5. sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycją, zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego,
Raportem oddziaływania na środowisko oraz zasadami określonymi Decyzją nr 6/2017 o środowiskowych
uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14
czerwca 2017 r.,
6. prowadzenie monitoringu przyrodniczego przedinwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
oraz zasadami określonymi w Raporcie oddziaływania na środowisko i Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych
uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14
czerwca 2017 r.,
7. prowadzenie monitoringu przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
oraz zasadami określonymi w Raporcie oddziaływania na środowisko i Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych
uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14
czerwca 2017 r..

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Kierownika Personelu Inżyniera Inżyniera Rezydenta / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu
Inżyniera - Zastępcy Inżyniera Rezydenta / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.03.02.00-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje sposobu
dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.
2.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z
Wykonawców ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego jednolitym
dokumentem).
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze
zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. posiadają minimalny obrót roczny w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie niższej niż 5 mln PLN,
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2. posiadają środkki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2,5 mln PLN,
3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 7,5 mln PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego:
1.odnośnie pkt 1 powyżej: sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opiniami odpowiednio o badanych
sprawozdaniach albo ich częściach, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdań finansowych, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
2. odnośnie pkt 2 powyżej: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
3. odnośnie pkt 3 powyżej: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez
Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć powyższych dokumentów, o których mowa w
punktach 1-3 powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c PZP.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera w ramach
zakończonych inwestycji, polegających na wykonywaniu prac czerpalnych oraz na budowie lub przebudowie
morskich budowli hydrotechnicznych (m. in. nabrzeża, falochrony, pirsy, mola, umocnienia brzegowe), w tym
jedna o wartości co najmniej 100 mln PLN brutto, druga o wartości co najmniej 50 mln PLN brutto, w oparciu o
wzorce Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważne.
2.dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:
-Specjalista 1 – Kierownik Personelu Inżyniera - Inżynier Rezydent posiadający wykształcenie wyższe w
zakresie budownictwa oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w
ostatnich 10 latach w ramach co najmniej: trzech zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym dwóch związanych z budową lub przebudową obiektu budowlanego
o wartości robót nie mniejszej niż 100 mln PLN brutto oraz jednej, związanej z budową lub przebudową morskiej
budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 40 mln PLN brutto;
-Specjalista 2 – Zastępca Kierownika Personelu Inżyniera – Zastępca Inżyniera Rezydenta posiadający
wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
(lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach w ramach co najmniej: dwóch zakończonych inwestycji
zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jednej związanej z budową lub
przebudową obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż 100 mln PLN brutto oraz jednej związanej
z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 40 mln PLN brutto;
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-Specjalista 3 – Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych nr 1 posiadający wykształcenie wyższe w zakresie
budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej morskiej posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży hydrotechnicznej morskiej (lub równoważne w
tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub
kierownik budowy, w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej
40 mln PLN brutto;
-Specjalista 4 – Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych nr 2 posiadający wykształcenie wyższe w zakresie
budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej morskiej posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży hydrotechnicznej morskiej (lub równoważne w
tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub
kierownik budowy, w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej
20 mln PLN brutto;
-Specjalista 5 – Projektant w branży hydrotechnicznej posiadający wykształcenie wyższe w zakresie
budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe - posiadane uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania morskich budowli hydrotechnicznych lub równoważne, w tym wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-Specjalista 6 - Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający wykształcenie wyższe techniczne, minimum
5-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik
budowy oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie
instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
Dalsza część kryteriów została zawarta w pkt. VI.3) Informacje dodatkowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i
kwalifikacji zawodowych, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego:
1.odnośnie pkt 1 powyżej: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
2.odnośnie pkt 2 powyżej: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (oraz ich numeru), doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3.odnośnie pkt 3: wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z wyżej wymienionych funkcji.
Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez
Zamawiającego należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom
budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z
przepisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).
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Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).
Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje Specjalistów, z wyjątkiem
Specjalistów nr 1, 2, 7-10, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień wskazanych wprost przez
Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu.
Przez warunki kontraktowe równoważne do Warunków Kontraktowych FIDIC rozumie się w szczególności
warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii
Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub
GMB (Wielka Brytania).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować
się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 16/03/2018
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Joanna Rajecka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dalsza część kryteriów kwalifikacji z pkt. III.1.3):
-Specjalista 7 - Specjalista ds. nadzoru i monitoringu przyrodniczego - wykształcenie wyższe przyrodnicze
lub w zakresie ochrony środowiska oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe. w wykonywaniu monitoringu
i nadzoru przyrodniczego nad realizacją co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane i
hydrotechniczne;
-Specjalista 8 -Specjalista ds. obsługi prawnej - wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do
wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej
obsłudze podmiotów gospodarczych od daty uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia
obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu prowadzonego według wzorca Warunków Kontraktowych FIDIC
lub równoważnego o wartości robót nie mniejszej niż 40 mln PLN brutto;
-Specjalista 9 - Specjalista ds. rozliczeń finansowych i raportowania-wykształcenie wyższe oraz min. 5-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania obmiarów, analizy kosztów budowy oraz sporządzania
raportów, w tym udział polegający na dokonywaniu rozliczeń i sporządzaniu raportów w co najmniej 1
zakończonym kontrakcie prowadzonym według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych o wartości
robót nie mniejszej niż 40 mln PLN brutto;
-Specjalista 10 - Kierownik robót nurkowych - dyplom kierownika prac podwodnych;
-Specjalista 11 - Geodeta-wykszt. geodezyjne wyższe lub średnie, min. 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz w geodezyjnej
obsłudze inwestycji;
-Specjalista 12 - Specjalista zespołu sondażowego-uprawnienia hydrograficzne kategorii, według wymagań
IHO, w tym w kierowaniu zespołem hydrograficznym min. 3 lata.
3.dysponuje niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętem:
-jednostką pływającą kontrolno-inspekcyjną posiadającą co najmniej klasę lodową (umożliwiającą samodzielną
żeglugę w pokrytych luźną krą strefach przybrzeżnych i pozwalającą na jednoczesny transport pracowników
Zamawiającego w liczbie co najmniej trzech oraz Personelu Inżyniera w liczbie pozwalającej na należyte
wykonanie zleconych Usług), dysponującą systemem hydrograficznym w oparciu o echosondę wielowiązkową i
system RTK,
-bazą nurkową, tj. jednostką pływającą z własnym napędem, spełniającą warunki bezpieczeństwa dla ekipy
nurkowej określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1210),
-tachimetrem elektronicznym,
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-niwelatorem cyfrowym,
-zestawem pomiarowym RTK,
-systemem komputerowym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wydruki w zakresie: obliczeń
geodezyjnych i tworzenia map numerycznych, opracowywania pomiarów satelitarnych, przeliczania
współrzędnych między układami stosowanymi w pomiarach wykonywanych przy projektowaniu i realizacji
inwestycji - tj.: 2000, UTM/GRS'80 i WGS'84 (UTM strefa 33 N).
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 Pzp oraz przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić
na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamówienia § 5 pkt od 1) do 9).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowo kwestie odnoszące się do składania odwołań zawarte są w art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2017

