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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: 91nam92
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-169206
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 232-483793
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/11/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
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;
Powinno być:
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 40 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: dwóch zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jednej związanej z budową lub przebudową obiektu budowlanego o
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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 50 mln PLN brutto oraz jednej związanej z
budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 20 mln PLN brutto;
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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 postępowaniu o udzielenie
zamówienia §5 pkt od1) do 9).
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca musi
przedstawić na wezwanie Zamawiającego niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 PZP;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;
i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
Zamawiający żąda ponadto od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w literach a) – i) powyżej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/03/2018
Powinno być:
Data: 26/03/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/01/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

