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Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego:
Adres:
NIP:
Regon:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Nr telefonu
Nr faksu:
Godziny urzędowania:

Rozdział

II

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4 , 70-207 Szczecin
852-04-09-053
000145017
zamowienia@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
+48 914403423; +48 914403523
+48 914403441
pon. - pt. 7:00-15:00

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca,
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem
tzw. procedury odwróconej. Na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych;
2) strona internetowa Urzędu Morskiego w Szczecinie www.ums.gov.pl;
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział

III

Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na części.

Kod CPV :
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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Roboty remontowe i renowacyjne

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Remont Stawy Zachodniej Drugiej Bramy Torowej
i Wschodniej Drugiej Bramy Torowej na torze wodnym Świnoujście - Szczecin
2. Lokalizacja
Obie stawy zlokalizowane są na Zalewie Szczecińskim na 23,056 km toru wodnego
Świnoujście – Szczecin w odległości od osi toru odpowiednio stawa zachodnia -130 m
na zachód, a stawa wschodnia -130 m na wschód.
3. Opis stanu istniejącego
Obydwie Stawy Drugiej Bramy Torowej posiadają podobna konstrukcję. Wykonane są jako
stalowa wieża kratownicowa zbieżna ku górze, o wysokości 21,50 m (27,500 m.n.p.m. [Ams]
wysokość światła nawigacyjnego 25,00 m. n. p. m. [Ams]), wykonana z profili stalowych kątowników. Profile te łączone były poprzez blachy węzłowe za pomocą nitów stalowych
12 mm, oraz dodatkowo usztywniane przewiązkami z blachy o grubości 5 mm. Podstawa
konstrukcji w poziomie cokołu ma wymiar 5,02 x 5,02 m. Wieża podzielona jest
na poszczególne segmenty, o zróżnicowanej wysokości poszczególnych segmentów.
Wykratowanie typu „X” lub typu „K” (dla najniższego segmentu).
Konstrukcja w stanie ogólnym dobrym, nie zauważa się deformacji lub nadmiernych
odkształceń elementów konstrukcji wieży. Nie zauważono również luzów na łączeniach
nitowych.
Wewnątrz konstrukcji kratownicowej przebiega stalowy - rurowy szyb komunikacyjny,
wykonany ze stalowych kołnierzy o średnicy wewnętrznej trzonu D=1,51 m, z drabinami
prowadzącymi na galerię z laterną.
Wieża kratownicowa wyposażona jest dodatkowo w przegubowe żurawie kratownicowe
służące w przeszłości do transportu butli z gazem zasilających światło nawigacyjne. W chwili
obecnej lampy nawigacyjne, zasilane akumulatorami ładowanymi przez system ogniw
fotowoltaicznych. Ogniwa te umieszczone są na stalowych wspornikach na galerii kontrolnej
stawy.
Stalowa konstrukcja posadowiona jest na betonowym cokole obudowanym cegłą
klinkierową. Cokół o kształcie ściętego dzwonu ma wysokość 7,20 m, średnice górną 9,06 m
(rzędna +6,0m n.p.m) i dolną 12,90 m ( na rzędnej -1,20 m p.p.m.). Po zewnętrznej ścianie
cokołu poprowadzone są 4 drabiny zejściowe wykonane z kutych prętów stalowych, oraz
uziemienia stalowej wieży z taśm bednarskich.
Przy dolnej krawędzi cokołu zamontowany jest również pomost roboczy służący
do cumowania jednostek obsługujących znaki nawigacyjne, do którego prowadzi jedna z w/w
drabin zejściowych. Pomost o konstrukcji żelbetowej, wysokości ok. 22 cm i szerokości
ok. 240 cm. Podparty jest o cokół za pomocą stalowych rur o średnicy ok 25 cm pod kątem
ok. 30° od poziomu. Pomost wyposażony jest w stalowa belkę odbojową oraz dwa polery
cumownicze o nośności 15 ton.
Betonowy cokół o średnicy 12,9 m u podstawy posadowiony jest na grodzy ze stalowej
ścianki szczelnej o profilu Larrsen II (profil 400x200) i prawdopodobnej długości
pojedynczego brusa L=22 m, średnica grodzy wynosi ok. 12,5m. Dodatkowo stawa
posadowiona jest na kilkunastu palach drewnianych znajdujących się wewnątrz grodzy.
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Długość ilość i średnica pali nie są znane z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej oraz
brak możliwości weryfikacji konstrukcji. Grodza wykonane jest łącznie z 52 sztuk grodzic
stalowych. Grodza wypełniona jest wewnątrz zasypem piaszczystym. Głębokość
dopuszczalna przy stawie wynosi 12 m. Wnętrze cokołu wypełnione jest betonem
hydrotechnicznym. Cokół obłożony klinkierem, stanowiącym podczas realizacji rodzaj
szalunku.
4. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania
W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie następujących prac:
4.1. Część podwodna:
Nie przewiduje się wykonania prac remontowych w części podwodnej staw. Atesty nurkowe
nie wykazały zniszczeń w części podwodnej.
4.2. Betonowy cokół staw
Betonowy cokół nie wymaga przeprowadzenia nagłych gruntownych prac naprawczych.
Należy jednak wymienić uszkodzone cegły klinkierowe obmurówki cokołu. Ponadto należy
skuć istniejącą płytę żelbetową nawierzchni i uzupełnić ewentualne braki struktur betonu
wewnątrz cokołu wypełniając te miejsca zaprawą naprawczą.
Dodatkowo należy usunąć ok. 70 cm cegły klinkierowej po całym obwodzie cokołu oraz
uszkodzony rdzeń cokołu na głębokość 25 cm. Powierzchnię należy oczyścić
i powklejać chemicznie łączniki z prętów Ø 8mm celem zapewnienia zespojenia i prawidłowej
współpracy starej części rdzenia cokołu z nową nadlewką po obwodzie.
Po dokonaniu wklejenia łączników wykonać płaszcz w postaci obręczy żelbetowej
po obwodzie cokołu na grubość 25 cm. Po stężeniu betonu należy na nowo przemurować
cegłę klinkierową. Następnie należy wykonać spoinowanie całego cokołu (łącznie ze starą
częścią).
Po dokonaniu prac naprawczych należy wykonać izolację mostkującą rysy i pęknięcia, np.
typu MC APC lub równoważną.
Po zakończeniu robót remontowych należy pokryć cały cokół środkami hydrofobizującym
w celu zabezpieczenia cokołu przed przesiąkaniem agresywnych wód opadowych.
Po zakończeniu robót zasadniczych zgodnie z wymogami BHP należy wykonać barierki
zabezpieczające na cokole oraz na podeście zejściowym – wg rys. konstrukcyjnych.
4.3. Stalowa konstrukcja kratownicowa
Elementy stalowe wież kratownicowych należy oczyścić strumieniowo- ściernie do stopnia
czystości SA 2,5 i zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą metalizacji zewnętrznej
oraz następnie poprzez zastosowanie zestawów malarskich pomalować farba na kolor
zielony - RAL 6020 (stawa zachodnia) lub czerwony - RAL 3020 ( stawa wschodnia).
Wymienić część elementów konstrukcyjnych wież, zwłaszcza występujące w dolnych
partiach wież. Wymiany wymagają głównie krzyżulce wieży kratowej oraz niektóre rygle
poziome.
Wymiany wymaga tez około 20% łączników elementów stalowych.
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4.4. Galerie staw
Galerie staw zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz należy oczyścić strumieniowo ściernie
do stopnia czystości SA 2,5, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie
metalizacji zewnętrznej, a na koniec poprzez zastosowanie zestawów malarskich z zewnątrz
i wewnątrz. Wewnątrz na kolor dowolny jasno szary.
Kolor zewnętrzny: odpowiednio dla stawy zachodniej RAL 6020 (zielony) oraz dla stawy
wschodniej RAL 3020 (czerwony).
Należy także wymienić szyby bulajów głównych galerii na nowe z poliwęglanu oraz wymienić
rynny oraz rury spustowe na galeriach. Dodatkowo należy wymienić kraty pomostowe
na galeriach oraz wsporniki nośne. Dodatkowo na stawie wschodniej wymiana krat
pomostowych w pomoście żurawików, a na zachodniej demontaż pomostu żurawików.
4.5. Stalowy szyb komunikacyjny
Stalowy szyb komunikacyjny, zarówno z zewnątrz jak i od zewnątrz należy oczyścić
strumieniowo - ściernie do stopnia czystości SA 2,5.
Po oczyszczeniu konstrukcji należy dokonać wymiany poszczególnych elementów poszycia
płaszcza stalowego na nowe. Wymiana polega na wycięciu uszkodzonych płatów płaszcza
stalowego, a następnie na wspawaniu nowych elementów lub zastosowaniu nakładek
w miejscach występowania korozji.
Po dokonaniu montażu nowych warstw płaszcza lub naspawania nakładek należy
zabezpieczyć całość szybów antykorozyjnie poprzez zastosowanie metalizacji zewnętrznej
oraz pomalować odpowiednimi zestawami malarskimi. Kolor zewnętrznych ścian: zielony
RAL 6020 ( stawa zachodnia) lub czerwony RAL 3020 ( stawa wschodnia), kolor wewnątrzjasno-szary.
Należy również wymienić drzwi wejściowe wraz z okuciami i ościeżnicą na nowe.
Dodatkowo na stawie wschodniej przed pracami malarskim należy przenieść drabinkę
wejściową w najwyższym segmencie szybu na przeciwległą stronę włazu.
4.6. Drabinki wejściowe zewnętrzne
Drabinki zejściowe awaryjne, za wyjątkiem drabinki prowadzącej na pomost (po stronie
południowej staw) należy skrócić, i dolną część zastąpić drabinkami łańcuchowymi. Drabinkę
prowadzącą z pomostu komunikacyjnego po oczyszczeniu i odmalowaniu należy wyposażyć
dodatkowo w stalową osłonę (zaplecznik) zabezpieczającą osoby wchodzące po drabince.
4.7. Pomost komunikacyjny
Pomost komunikacyjny należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
Dodatkowo należy wykonać wzmocnienie ramy odbojowej poprzez dospawanie do rur
Ø 25cm belek wzmacniających z przekrojów złożonych z 2xC200 jako poziome belki
wzmacniające oraz belki pionowe jako ramy pod elastomerowe odbojnice. Dodatkowo
zastosować poprzecznicę o analogicznym przekroju dla usztywnienia konstrukcji ramy
odbojowej.
Istniejącą odbojnicę w postaci grodzicy stalowej zastąpić belką elastomerową typu MLCA
150x150mm. Takie same belki zastosować na pionowych wzmocnieniach. Mocowanie
elastomerów za pomocą systemowych kotew mocujących.
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Żelbetową płytę podestu na koniec zaizolować za pomocą izolacji mostkującej rysy i
spękania a następnie poprzez zastosowanie środka hydrofobizującego.
4.8.Posadzka staw
Istniejącą posadzkę z cegły klinkierowej należy skuć zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Wszelkie ubytki i kawerny pod posadzką uzupełnić masą uzupełniającą. Wykonać nową
posadzkę żelbetową, zbrojoną siatkami z prętów Ø8mm o oczkach co 25cm z odpowiednim
spadkiem.
Po wykonaniu nowej płyty żelbetowej zabezpieczyć ją środkiem hydrofobizującym w celu
zabezpieczenia jej przed przesiąkaniem agresywnych wód opadowych.
4.9. Obudowy na akumulatory i inne wyposażenie elektryczne
Należy zakupić i zamontować nowe obudowy szaf sterujących na
akumulatory
i wyposażenie elektryczne występujące na stawach. Mają to być obudowy typu BNM, IP 54,
z uszczelkami poliuretanowymi na drzwiach i przepustach kablowych.
Przeniesienie i montaż wyposażenia szaf po stronie Zamawiającego.
4.10. Roboty dodatkowe
W ramach prac remontowych należy dodatkowo :
1.

Zdemontować i zutylizować żurawiki do wciągania butli gazowych (4 sztuki)
na słupach głównych staw (dotyczy Stawy Zachodniej Drugiej Bramy Torowej i Stawy
Wschodniej Drugiej Bramy Torowej).

2.

Zdemontować schody i pokład roboczy na wysokości żurawików (dotyczy tylko Stawy
Zachodniej Drugiej Bramy Torowej).

3.

Wykonać nowe drzwi bryzgoszczelne wejściowe do szybu komunikacyjnego (dotyczy
Stawy Zachodniej Drugiej Bramy Torowej i Stawy Wschodniej Drugiej Bramy
Torowej.

4.

W ramach remontu na stawie wschodniej należy ponadto wykonać dodatkowy bulaj
na dolnej kondygnacji galerii - dla umieszczenia wewnątrz galerii światła sektorowego
toru wodnego do Wolina. Po wykonaniu bulaja do wnętrza należy przenieść światło
sektorowe, które w chwili obecnej znajduje się na części zewnętrznej galerii. Światło
należy zamontować na stojaku z profili stalowych, wg wytycznych Zamawiającego.
W celu umożliwienia montażu światła wewnątrz galerii należy zdemontować ściankę
działową z blachy stalowej. Po usunięciu ścianki wewnętrznej, należy przełożyć
drabinę wewnętrzną oraz pochwyt.

5. Sposób prowadzenia robót
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 do
SIWZ tj. projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, STWiORB,
załącznikiem nr 9 do SIWZ stwierdzającym brak sprzeciwu i zastrzeżeń przez
instytucje nadzorujące oraz ustaleniami z Zamawiającym wynikłymi w trakcie
prowadzenia robót. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.
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6. Wizja lokalna
Zamawiający zaleca przeprowadzenie możliwość wizji lokalnej na obiektach,
stanowiący przedmiot remontu. Osoby uczestniczące z ramienia Wykonawcy w wizji
lokalnej zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu w tym zakresie.
Wizja lokalna odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 2019 r o godz.:9.00
Miejsce spotkania :
Kapitanat Potu Trzebież
ul. Portowa 23,
72-020 Trzebież
Osoby do kontaktu :
Marcin Lenartowicz (kom. 609 690 427 tel. +48 91 44 03 334)
Andrzej Szymański (kom. 665 351 039 tel. +48 91 44 03 335)
7. Klauzule społeczne.
Zamawiający w niniejszym zamówieniu stosuje klauzule społeczne zgodnie z art. 29
ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych określone w § 15 wzoru umowy.
8. Informacja dotycząca RODO, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania,
gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70207 Szczecin;
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2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Artur Wałęka, tel: 91-44-03- 309,
email: IOD@ums.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub
osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia. Gwarancja. Rękojmia.

1. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – 1 listopada 2019 r.
2. Gwarancja: minimalna 24 miesiące
Wydłużony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
3. Rękojmia: trzy miesiące ponad okres gwarancji.

Rozdział V

Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
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2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt
12-23;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że
spełniają następujące warunki dotyczące:
1) 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) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
2 000 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy lub
remontu budowli hydrotechnicznych w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie np. brzegów morskich, nabrzeży,
falochronów, ostróg o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda,

b) będzie jeżeli będzie dysponował osobą pełniącą funkcję kierownika budowy
z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń lub hydrotechnicznymi,
który kierował wykonaniem jednej roboty budowlanej podobnej do przedmiotu
zamówienia tj. w zakresie budowy lub remontu budowli hydrotechnicznych w myśl
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie np. brzegów morskich, nabrzeży, falochronów, ostróg o wartości co
najmniej 600 000,00 zł brutto.

- 11 -

Nr postępowania PO-II.370.10.19
Nazwa postępowania: Remont Staw Drugiej Bramy Torowej

Rozdział

VI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz
oświadczeń
lub
dokumentów
potwierdzających
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożyć następujące
oświadczenia:
1) Oświadczenie
Wykonawcy
według
wzoru
stanowiącego
Załącznik
nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art.
25a ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8;
2) Oświadczenie
Wykonawcy
o
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1) w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia oraz wykazania spełniania
przez nich warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się na
ich
zasoby)
zamieszcza
informacje
o
tych
podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) stanowiących Załączniki nr 2
i 3 do SIWZ;
2) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda dołączenia do oferty dokumentów które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą;
3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7pkt 1a.
3. Jeżeli
Wykonawca
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania wobec nich braku podstaw wykluczenia
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z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach
w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawcy mający siedzibę
Rzeczypospolitej Polskiej

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:
a) w ust. 7 pkt 1a składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21,
b) Dokument o których mowa w pkt 1a powinien być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub, miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 przekazują Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Ocena braku podstaw
w postępowaniu:
1)

2)

3)

wykluczenia

oraz

spełniania

warunków

udziału

na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu;
ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i oświadczeniu
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącymi
Załączniki nr 1 i 4 do SIWZ oraz pozostałych dokumentów, które należy dołączyć
do oferty;
ostateczne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, zostanie dokonane na podstawie oświadczeń stanowiących
Załączniki
nr
2
i
3
do
SIWZ
oraz
dokumentów
to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie
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zostaną
odrzucone
po
analizie
oświadczeń
i
dokumentów
o których mowa w pkt. 2).
7. Zamawiający
wezwie
Wykonawcę,
którego
oferta
została
uznana
za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu 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 ustawy;
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 1 dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego
warunku;
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2) dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Dokumentu
potwierdzającego,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej
2 000 000,00 zł brutto.
4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych – Załącznik nr 5 do SIWZ, wykonania co najmniej
dwóch robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości
co najmniej 600 000,00 zł brutto każda,
b) wykazu osób – Załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysponował osobą pełniącą
funkcję kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczeń lub hydrotechnicznymi, który kierował wykonaniem jednej roboty
budowlanej podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej
600 000,00 zł brutto.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania
lub złożone oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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Oferta wspólna/dotyczy również spółek cywilnych.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

ich

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.

4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane
teleadresowe,
na
od Zamawiającego.

które

ma

być

kierowana

korespondencja

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być
sporządzona zgodnie z SIWZ.

6. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
1) oświadczenie lub dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1, składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2) oświadczenie lub dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2 składa
pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) wykaz robót/ osób składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę
wspólną. Pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden
wykaz w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
spełniać go łącznie;
4) 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 ustawy – składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
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Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z
Wykonawcami
oraz
przekazywania
oświadczeń
lub
dokumentów,
wskazanie
osób
uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy ustanowionych
w niniejszej SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Morski
w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pl. Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin;
2) faksem na numer :+48 91 44 03 441;
3) pocztą elektroniczną na adresy
zamowienia@ums.gov.pl
mczajkowska@ums.gov.pl
4. W korespondencji z Zamawiającym należy podawać numer referencyjny nadany
przedmiotowemu postępowaniu: PO-II.370.10.19.

5. Forma pisemna wymagana jest do :
1) złożenia oferty wraz z załącznikami w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw oraz uzupełnień złożonych
na wezwanie Zamawiającego;
2) powiadomienia o wycofaniu/zmianie oferty.
6. Zamawiający żąda aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane przez Wykonawcę faksem i pocztą elektroniczną były
dostarczone również w wersji pisemnej.
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7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu,
poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia:

Marcin Lenartowicz (kom. 609 690 427 tel. +48 91 44 03 334)
Andrzej Szymański (kom. 665 351 039 tel. +48 91 44 03 335)

w zakresie procedury przetargowej:
Monika Czajkowska (tel:+ 48 91 44 03 423).
UWAGA: Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty
zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu
sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające
wpływ na prowadzone postępowanie.

Rozdział

IX

Wyjaśnienia treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał
SIWZ
bez
ujawniania
źródła
zapytania
oraz
udostępnia
na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej chyba, że SIWZ nie podlega udostępnieniu na
stronie internetowej.
6. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający
przedłuży
termin
składania
ofert
i
poinformuje
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o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

informację

7. Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
www.ums.gov.pl.

Rozdział

X

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim
O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zalecane jest załączenie do oferty
kopii polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia
wadium w innej formie niż formie pieniężnej zalecane jest załączenie do oferty
oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji).Zamawiający prosi o
niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres
związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub
gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4”.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
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9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana;
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Rozdział

XI

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie
dłużej niż 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu
związania
ofertą,
zwrócić
się
do
Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

Rozdział XII

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć na piśmie. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie
Wykonawcy
według
wzoru
stanowiącego
Załącznik
nr 2 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 25a
ust 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8;
2) oświadczenie
Wykonawcy
o
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza);
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4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
5) dokumenty dotyczące zdolności lub sytuacji innych podmiotów;
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę
przygotowaną według wymagań określonych w SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, czytelnie.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane w nich zawarte.
7. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z
tym,
że
zewnętrzna
koperta
powinna
być
zaadresowana
w następujący sposób:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół
ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem: 14 czerwca 2019 r. godz. 11:00 – bez nazwy i
pieczątki Wykonawcy”.
Tytuł zamówienia: „Remont Staw Drugiej Bramy Torowej”
Oznaczenie postępowania: PO-II.370.10.19
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.
8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wykonawca
do
oferty
dołączy
dokument
lub
dokumenty,
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualny odpis
z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki. O ile uprawnienia
do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu,
do
oferty
Wykonawca
załączy
Pełnomocnictwo
w
oryginale
lub
w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
9. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca
na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
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10. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone
w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują
jej odrzucenie.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak
w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ, z dopiskiem „wycofanie”;
2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,
iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie
o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych
dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ, przy
czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
1)

17. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
18. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę Wykonawcy.

Rozdział

XIII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie
do dnia: 14 czerwca 2019 r. do godz. 10.30 za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.
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3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po
upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.

6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty
z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.

Rozdział XIV

Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia
w Rozdziale III jako cenę ryczałtową brutto w tym cenę netto oraz przynależny podatek
VAT. Cena za wykonanie całości zamówienia powinna być sumą poszczególnych kwot :
kwoty za remont Stawy Wschodniej II Bramy Torowej, kwoty za remont Stawy
Wschodniej II Bramy Torowej, kwoty za Transport Morski.

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
3. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej
wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie
prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
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6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdział XV

1.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga*

1.
Cena
2.
Przedłużony okres gwarancji
* przyjęto zasadę, że 1%=1 pkt

60%
40%

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych
kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego
miejsca po przecinku.
4. Zamawiający będzie oceniał oferty, przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem
następujących zasad i wzorów:
1) Cena (C)
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena - 60 pkt
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej wzoru:
Najniższa oferowana cena
Cena =

x 100 pkt x 60%
Cena badanej oferty
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2) Przedłużony okres gwarancji (G)
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji - 40 pkt
gdzie:
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji minimalnej wynosił 24 miesiące od daty
podpisania odbioru końcowego.
Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku zaoferowania przedłużonego okresu
gwarancji w następujący sposób:
Poprzez „przedłużony okres gwarancji” rozumie się ilość miesięcy podaną przez
Wykonawcę w treści Formularza Oferty, ponad okres 24 miesięcy.
Za każdy miesiąc przedłużenia terminu gwarancji (ponad okres 24 miesięcy),
zostanie przyznany Wykonawcy 1 punkt. Maksymalna ilość punktów wynosi 40.
Liczba punktów w kryterium „przedłużenie okresu gwarancji” zostanie obliczona
według następującego wzoru:
D=

D
D

o

x 40 pkt.

max

Do

– ilość punktów za okres przedłużenia
gwarancji

D

– największa ilość punktów przyznanych
za okres przedłużenia gwarancji

gdzie:
max

Jeżeli Wykonawca nie wykaże okresu gwarancji większego niż minimalny określony
w Rozdziale IV ust.2– otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów - 100 pkt. Oferta, która otrzyma
największą,
łączną
ilość
punktów,
uznana
zostanie
za
najkorzystniejszą
w oparciu o poniższy wzór S = C+G – największa ilość punktów (S).

Rozdział

XVI

Wybór oferty najkorzystniejszej / udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w Rozdziale XV.

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nieodrzuconych uwzględniając
liczbę maksymalną uzyskanych punktów wykonania zamówienia.

3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium (cena, przedłużony okres gwarancji).
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy,
którego
ofertę
wybrano,
oraz
nazwy
albo
imiona
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i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności;
4) unieważnieniu postępowania;
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 4 na stronie internetowej.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem
lub drogą elektroniczną.

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego i przed upływem
5 dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział

XVII
Informacja
o
formalnościach
jakie
powinny
zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.Zmiana Umowy.

1. Zawarcie umowy
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się
z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy;
2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ;

3) zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej - zgodnie
z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
2) Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią zgodą Zamawiającego:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać
przelewu na rachunek bankowy 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał
lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego
lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach:
oryginał dokumentu zabezpieczenia.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminach określonych w Istotnych
Postanowieniach Umowy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zmiana umowy

1) Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie
aneksu.
2) Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian
postanowień Umowy w następującym zakresie:
a) Zmiana terminu zakończenia robót nastąpić może wyłącznie za zgodą
Zamawiającego jedynie w przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy (np
wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających kontynuację prac;
wstrzymanie prac na podstawie stosownej decyzji organu administracji publicznej – z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy). Termin może zostać przesunięty
wyłącznie o czas trwania przeszkód,
b) W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn obiektywnych będzie
uniemożliwiało wykonanie prac objętych umową w terminie – strony dopuszczają
zmianę terminu umowy o czas niezbędny dla wykonania prac dodatkowych.
c) Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót
dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjętych
rozwiązań w dokumentacji, wykonanie ich oraz zmiana wynagrodzenia może
nastąpić tylko wówczas, gdy Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej
oraz dokumentów określonych w § 1 ust 2 i 3 i przy dołożeniu należytej staranności,
nie mógł przewidzieć, iż nastąpi konieczność wykonania tych robót. Warunki realizacji
robót dodatkowych i/lub zamiennych określone zostały w § 7 Umowy,
d) Zmiany terminu płatności wynagrodzenia
powszechnie obowiązujących,

w

przypadku

zmiany

przepisów

e) Zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT obciążającego przedmiot umowy
w trakcie jej realizacji. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających
z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
Rozdział

XIX

1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4. Załącznik nr 4
5.
6.
7.
8.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Wykaz załączników do SIWZ.

Formularz ofertowy
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
Oświadczenie
dotyczące
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności
do grupy kapitałowej
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób
Wzór umowy
Dokumentacja techniczna

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Dokumentacja projektowa, projekt budowlany – wykonawczy REMONT STAW
WSCHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM z listopada
2018 r. (aktualizacja dokumentacji z 2012 r.),
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych REMONT STAWY
WSCHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM
z listopada 2018 r.,
4) Przedmiar REMONT STAWY WSCHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE
SZCZECIŃSKIM z listopada 2018 r.,
5) Dokumentacja projektowa, projekt budowlany – wykonawczy REMONT STAWY
ZACHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM z listopada
2018 r. (aktualizacja dokumentacji z 2012 r.),
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych REMONT STAWY
ZACHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM z listopada
2018 r.,
7) Przedmiar REMONT STAWY ZACHODNIEJ II BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE
SZCZECIŃSKIM z listopada 2018 r.,
8) Przedmiar TRANSPORT MORSKI DO STAWY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ II
BRAMY TOROWEJ NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM z listopada 2018 r.,
9. Załącznik nr 9

Zaświadczenia, pozwolenia

1) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru
wykonania robót budowlanych polegających na remoncie stałych znaków
nawigacyjnych – stawa zachodnia i wschodnia II Bramy Torowej wystawione przez
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego AP-1.7843.1.28-1.2019.WP z dnia
5 stycznia 2019 r.
2) Pismo nie zgłaszające zastrzeżeń do zakresu planowych prac remontowych stałych
znaków nawigacyjnych – stawa zachodnia i wschodnia II Bramy Torowej wystawione
przez Wojewódzki Urząd Ochronny Zabytków w Szczecinie ZN.5142.4.2019.KS
z dnia 26 lutego 2019 r.
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