Wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego
w Szczecinie” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”

Szczecin, dnia 15 marca 2019 r.

ZMIANA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej jako „SIWZ”)
Nr ref. PO-II.370.1.19
Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych: „Modernizacja obiektów
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach
inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5
m”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału X ust. 2 SIWZ oświadczam,
że Zamawiający zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany:
1.

Ustęp 3 punkt 3 litera b) tiret pierwszy w rozdziale V SIWZ - „Warunki udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia” o treści:
„Specjalista nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający następujące
wykształcenie i doświadczenie:
(i)
(ii)

wykształcenie wyższe,
udział w ostatnich 10 latach w co najmniej 2 zakończonych kontraktach
zrealizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych*, na
stanowisku przedstawiciela Wykonawcy lub równoważnym (tj. jako osoba
zarządzająca kontraktem w imieniu Wykonawcy), polegających na budowie lub
przebudowie obiektu kubaturowego, o wartości każdego kontraktu co najmniej 10
mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto;

Doświadczenie Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale XXI SIWZ”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Specjalista nr 1 – Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający następujące
wykształcenie i doświadczenie:
(i)
(ii)

wykształcenie wyższe,
udział w ostatnich 10 latach w co najmniej 2 zakończonych inwestycjach na
stanowisku przedstawiciela Wykonawcy lub równoważnym (tj. jako osoba
zarządzająca kontraktem w imieniu Wykonawcy) o wartości każdej inwestycji co
najmniej 10 mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto, przy czym co najmniej
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jedna z inwestycji była realizowana według Warunków Kontraktowych FIDIC lub
równoważnych* i co najmniej jedna polegała na budowie lub przebudowie obiektu
kubaturowego (w ramach tej samej lub dwóch różnych inwestycji);
Doświadczenie Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale XXI SIWZ”.
2.

Ustęp 1 w rozdziale XII SIWZ – „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby
uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami” o treści:
„Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal
(adres
skrzynki
ePUAP
Zamawiającego
/Urzmorszc/Skrzynka ESP”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal
(adres
skrzynki
ePUAP
Zamawiającego
/Urzmorszc/SkrytkaESP )”

3.

Ustęp 1 w rozdziale XIII SIWZ – „Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert” o
treści:
„Wykonawca składa ofertę (wraz z załącznikami) za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców
na
miniPortalu.
Adres
skrzynki
ePUAP
Zamawiającego:
/Urzmorszc/SkrzynkaESP”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykonawca składa ofertę (wraz z załącznikami) za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców
na
miniPortalu.
Adres
skrzynki
ePUAP
Zamawiającego:
/Urzmorszc/SkrytkaESP”

4.

Ustęp 1 w rozdziale XIV SIWZ – „Miejsce i termin złożenia oferty”, o treści:
„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo
w Rozdziale XIII SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. do
godz. 10:30.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
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„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo
w Rozdziale XIII SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do
godz. 10:30.”
5.

Rozdział XVI SIWZ – „Miejsce i termin otwarcia ofert”, o treści:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Plac
Stefana Batorego 4, sala 118, w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Plac
Stefana Batorego 4, sala 116, w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30”.

6.

Ustęp 3 punkt 3 w rozdziale XXI SIWZ - „Kryteria wyboru oferty i sposób oceny
ofert”, o treści:
„Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy (D):
Maksymalna liczba punktów: 20
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego Specjalisty
nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Punkty będą przyznawane za doświadczenie wykraczające poza minimalny poziom, jaki
został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze podpunkt (ii) SIWZ
w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji przedstawiciela
wykonawcy lub równoważnej (tj. jako osoba zarządzająca kontraktem w imieniu
Wykonawcy) w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub
przebudową obiektu kubaturowego o wartości robót co najmniej 10 mln złotych
(równowartość tej kwoty) brutto.
Przyznawanie punktów będzie się odbywać następująco:
Doświadczenie Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela
Wykonawcy w pełnieniu funkcji przedstawiciela
wykonawcy lub równoważnej (tj. jako osoba
zarządzająca kontraktem w imieniu
Wykonawcy)
w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych
inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z
budową lub przebudową obiektu kubaturowego
o wartości robót co najmniej 10 mln złotych
(równowartość tej kwoty) brutto – (D)
1 inwestycja
2 inwestycje
3 i więcej inwestycji

Liczba
przyznanych
punktów

0
10
20
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Jeżeli Wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowisko
Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy większej liczby inwestycji niż minimum
określone w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze podpunkt (ii) SIWZ (tj. większej
niż udział w 1 inwestycji zrealizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub
równoważne, związanych z budową lub przebudową obiektu kubaturowego o wartości
robót ci najmniej 10 mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto), lub gdy do takiego
wniosku dojdzie Zamawiający po analizie złożonych dokumentów – Wykonawca
otrzyma 0 punktów w tym kryterium”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy (D):
Maksymalna liczba punktów: 20
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego Specjalisty
nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Punkty będą przyznawane za doświadczenie wykraczające poza minimalny poziom, jaki
został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze podpunkt (ii) SIWZ
w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji przedstawiciela
wykonawcy lub równoważnej (tj. jako osoba zarządzająca kontraktem w imieniu
Wykonawcy) w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, o wartości robót co
najmniej 10 mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto.
Przyznawanie punktów będzie się odbywać następująco:
Doświadczenie Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela
Wykonawcy w pełnieniu funkcji przedstawiciela
wykonawcy lub równoważnej (tj. jako osoba
zarządzająca kontraktem w imieniu
Wykonawcy)
w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych
inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne, o wartości robót co
najmniej 10 mln złotych (równowartość tej kwoty) brutto
– (D)
1 inwestycja
2 inwestycje
3 i więcej inwestycji

Liczba
przyznanych
punktów

0
10
20

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowisko
Specjalisty nr 1 – Przedstawiciela Wykonawcy większej liczby inwestycji niż minimum
określone w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze podpunkt (ii) SIWZ
w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub
równoważne, o wartości robót co najmniej 10 mln złotych (równowartość tej kwoty)
brutto (tj. większej niż udział w 1 inwestycji), lub gdy do takiego wniosku dojdzie
Zamawiający po analizie złożonych dokumentów – Wykonawca otrzyma 0 punktów
w tym kryterium”.
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7.

W Rozdziale XXX SIWZ – „Wykaz załączników do SIWZ”, dodaje się na końcu:
„Załącznik nr 12 – przedmiary w formie edytowalnej
Załącznik nr 13 – projekt budowlany i projekt wykonawczy w formie edytowalnej”

8.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty otrzymuje nowe brzmienie
i stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.

9.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób otrzymuje nowe brzmienie i stanowi
załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.

10.

Ostatni akapit w punkcie IV – „Bezpośrednia zapłata” w klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] Warunków Szczególnych Kontraktu, stanowiących załącznik
nr 10 – Część II SIWZ, o treści:
„Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego powyżej”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania opisanego powyżej”.

11.

Podpunkt i. w ostatnim akapicie w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] Warunków
Szczególnych Kontraktu, stanowiących załącznik nr 10 – Część II SIWZ, o treści:
„i. wskaże wszelkie zastrzeżenia i uwagi do przekazanych Rysunków, Specyfikacji
i Przedmiaru Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie
i interpretację danych zawartych we wskazanych dokumentach w tym terminie”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„i. wskaże wszelkie zastrzeżenia i uwagi do przekazanych Rysunków i Specyfikacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie i interpretację danych
zawartych we wskazanych dokumentach w tym terminie”.

12.

Ostatni akapit w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian] Warunków
Szczególnych Kontraktu, stanowiących załącznik nr 10 – Część II SIWZ, o treści:
„Zmiany skutkujące zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmianą Wymagalnej
Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) lub przedłużeniem Czasu na
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Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zmiany skutkujące zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmianą Wymagalnej
Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) lub zmianą Czasu na Ukończenie
wymagają sporządzenia aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności”.
13.

Do załącznika nr 9 do SIWZ, Zamawiający załącza spis treści.

14.

Do załącznika nr 11 do SIWZ, Zamawiający załącza spis treści.

15.

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający załącza
przedmiary w formie edytowalnej – załącznik nr 12 do SIWZ.

16.

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający załącza projekt
budowlany i projekt wykonawczy w formie edytowalnej – załącznik nr 13 do SIWZ.

Powyższe zmiany powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ
pozostają niezmienione.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

Załączniki:
1.
Wzór formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
2.
Wykaz osób – załącznik nr 7 do SIWZ,
3.
Przedmiar w formie edytowalnej – załącznik nr 12 do SIWZ,
4.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy – załącznik nr 13 do SIWZ

str. 6

