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UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

 
Znak: PO-II-379/ZZP-3/ZIU-I/06/09                                                                    Szczecin, dnia 22.10.2009 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
na pełnienie funkcji tymczasowego InŜyniera Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu”, w początkowej 
fazie realizacji inwestycji, tj. do czasu wyłonienia docelowego Zespołu InŜyniera kontraktu, które nastąpi po 
ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego.  

1. Informacje ogólne. 

1.1. Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

1.2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia: 

Projekt pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” jest współfinansowany ze środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet 7. Działanie 7.2.  
Będzie on realizowany w oparciu o Warunki kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC) – 4. wydanie angielsko-polskie niezmie-
nione 2008 r. w tłumaczeniu SIDIR.  

 W skład zespołu realizującego niniejsze zamówienie wchodzić będą następujący pracownicy: 
1) InŜynier Kontraktu, 
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) Specjalista ds. rozliczeń oraz obsługi administracyjnej, 

Dopuszcza się łączenie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, gdyŜ z 
uwagi na brak moŜliwości prowadzenia robót wykonawczych w okresie listopad 2009 r. – luty 2010 r., 
obciąŜenie pracą związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami będzie nieznaczne. In-
spektor nadzoru inwestorskiego winien jednak zgodnie z Prawem budowlanym uczestniczyć w działa-
niach poprzedzających rozpoczęcie robót oraz związanych z początkową fazą ich realizacji.  

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w kaŜdym czasie: 

a)  do odstąpienia od prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, 
b) do odstąpienia od podpisania umowy po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 
 

2. Termin realizacji zamówienia. 

Przewidywany okres realizacji zamówienia - 3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy, z moŜliwo-
ścią ewentualnego skrócenia lub przedłuŜenia o kolejne miesiące. 

3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

Zapytanie ofertowe. 

4. Sposób przygotowania ofert. 

4.1. Wymogi dot. sporządzenia oferty: 

1) Cena ofertowa winna zawierać łączny koszt usługi brutto (z podatkiem VAT), tj.: wynagrodzenie 
pracowników, koszt pomieszczeń wynajmowanych przez InŜyniera Kontraktu wraz z kosztami ich 
wyposaŜenia oraz utrzymania, koszty transportu (z wyłączeniem transportu wodnego), koszt wszel-
kich mediów a takŜe pozostałe wydatki, niezbędne do wykonania usługi – przez okres jednego 
miesiąca realizacji usługi. W razie potrzeby, transport wodny zostanie zapewniony przez Zama-
wiającego.  

Kalkulując cenę ofertową naleŜy uwzględnić równieŜ to, Ŝe Wykonawca robót moŜe pracować na 
dwie zmiany, a okresowo nawet w porze nocnej (np. podczas dostawy kamienia łamanego).  

W okresie obowiązywania umowy nie przewiduje się zatrudnienia przez InŜyniera kontraktu ba-
zy nurkowej oraz obsługi sondaŜowej i geodezyjnej. W tym okresie InŜynier bazować będzie na 
raportach i atestach sporządzonych przez nurków Wykonawcy robót oraz na zleconych przez niego 
pomiarach geodezyjnych i sondaŜowych. 
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2) Wszystkie dokumenty wydawane i zatwierdzane przez InŜyniera kontraktu winny być zgodne z: 
− Ustawą z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane, 
− wymogami określonymi w wytycznych dotyczących POIiŚ,  
− procedurami, wynikającymi z warunków kontraktowych FIDIC, 
− ustawą Prawo zamówień publicznych,  

a takŜe innymi normatywami prawnymi, obowiązującym w związku z realizacją niniejszego zamó-
wienia.  
Wykonawca winien prowadzić dokumentację budowy systematycznie, w sposób ciągły i czytelny, 
umoŜliwiający jej przekazanie InŜynierowi Kontraktu, w ciągu 7 dni po otrzymaniu pisemnego 
powiadomienia od Zamawiającego. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane ryczałtem, według stawek miesięcznych. Cena ofer-
towa winna obejmować wynagrodzenie Wykonawcy za okres jednego miesiąca. Zamawiają-
cy zakłada, Ŝe okres świadczenia usługi wyniesie trzy miesiące. 
Z uwagi jednak na wystąpienie moŜliwości skrócenia lub przedłuŜenia okresu realizacji usługi, 
wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalne do rzeczywistego czasu jej świadczenia.          
W przypadku niepełnego miesiąca świadczenia usługi, dzienna stawka ryczałtowa wynikać będzie z 
podzielenia stawki miesięcznej przez 30 jednostek.  

4) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia, będzie realizował zadania i obowiązki wynikające z 
załączonej do niniejszego zapytania ofertowego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, od-
powiednio dla wstępnej fazy realizacji budowy.  

4.2. Warunki wymagane od Wykonawców. 

1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 

i. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności o ile ustawa nakłada obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

ii. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

iii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
iv. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 

2) W celu potwierdzenia spełnienia powyŜszych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
wykazać Ŝe: 

i. pełnił w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie za-
mówienia funkcję InŜyniera Kontraktu, InŜyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu w ra-
mach kontraktu realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, związanego z reali-
zacją inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy budowli lub obiektu budowlanego, zgodnie 
z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o wartości robót budowlanych brutto 
minimum 10.000.000,00 zł, nad którymi był pełniony nadzór,  

ii. dysponuje pracownikami zdolnymi realizacji niniejszego zamówienia,  
iii. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
 

3) W celu potwierdzenia spełnienia powyŜszych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wi-
nien załączyć do oferty niŜej wymienione dokumenty: 

i.  Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 
ii. Wykaz robót budowlanych podczas realizacji których Wykonawca pełnił funkcję InŜyniera 

Kontraktu, InŜyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ni-
niejszego zapytania ofertowego. 

iii. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wy-
konania zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego . Wyma-
gane będzie załączenie kopii uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przyna-
leŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 

Zamawiający wymaga aby osoba, wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadała 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 
uprawnienia budowlane konstrukcyjno-inŜynieryjne w specjalności hydrotechnicznej oraz 
wykazała się przynaleŜnością do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa. 
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iv. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpie-
czony od odpowiedzialności cywilnej (dowód opłaty składki ubezpieczenia lub zaświadczenie o 
przynaleŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa), 

4.3. Forma oferty: 

Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 
Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie, w języku polskim, wypełniając i załączając do oferty wszystkie wy-
magane załączniki. 
Ofertę naleŜy składać w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, z opisem: 
Adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
Napis: Oferta pełnienie funkcji tymczasowego InŜyniera Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu”. 

4.4. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych. 

5. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty naleŜy przesyłać lub złoŜyć osobiście  na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 
4, 70-207 Szczecin, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (pokój 109), w terminie do dnia 29 paź-
dziernika 2009 r., godz. 1300. 

6. Kwalifikacja ofert. 

6.1. Jedynym kryterium wyboru jest najniŜsza  cena brutto. 

6.2. Wybór oferty z najniŜszą ceną będzie dokonany wyłącznie spośród ofert, które spełniły wymogi formal-
ne, określone w pkt. 4.1. oraz 4.2.  

7. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami 

Hanna Szner, tel. 091-44-03-423, w godzinach 800 – 1400. 

8. Spis  zawartości  oferty 

L.p. Nazwa dokumentu Strona oferty  
(od-do) 

Pole 
sprawdzenia 

1. Formularz Oferty (wzór wg załącznika nr 1 do ni-
niejszego Zapytania Ofertowego ). 

  

2. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z pkt 4.2. ni-
niejszego Zapytania Ofertowego (załącznik nr 2) 

  

3. Polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy.   
4. Wykaz wykonanych usług (wzór wg załącznika nr 

3 do niniejszego zapytania Ofertowego)  
  

5. Wykaz osób u, wraz z informacją  o przebiegu ich 
pracy (wzór wg załącznika nr 4) oraz wymagane 
dokumenty potwierdzające. 

  

 
 Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.       
Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług  
Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, 
Załącznik  nr 5 - Wzór umowy  
Załącznik nr 6 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na peł-

nienie funkcji InŜyniera Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu 
przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu 

Uwaga: szczegółowe informacje dot. inwestycji „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” są zamieszczone na 
stronie internetowej www.ums.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, pod literą d. 
 

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie 

dr inŜ. Jacek Cichocki 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

PEŁNIENIE FUNKCJI  TYMCZASOWEGO  INśYNIERA KONTRAKTU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU 
INWESTORSKIEGO  NA ZADANIU: PRZEBUDOWA FALOCHRONU WSCHODNIEGO W ŚWINOUJ-

ŚCIU 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PO-II-379/ZZP-3/ZIU-I/06/09                 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Urząd Morski w Szczecinie 
Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1:        
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonaw-

cy(ów) 
   
   
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4.  Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego wraz 

z załącznikami,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia, obejmująca równowartość  MIE-

SIĘCZNEJ STAWKI RYCZAŁTOWEJ BRUTTO wynosi ............................................. złotych brutto 
(stawka VAT 22%),  

     (słownie: .........................................................................złotych  
w  tym: podatek VAT. ................................................... złotych 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni,  
5) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapy-

tania ofertowego. 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]
2
,  

 
 
 
 
 
5. Podpis(y): (zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem) 
 
 
 

                                                 
1
 Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PO-II-379/ZZP-3/ZIU-I/06/09                                                                     
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Urząd Morski w Szczecinie 
Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin   
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonaw-

cy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 
 

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji 
tymczasowego InŜyniera Kontraktu wraz z pelnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa 
falochronu wschodniego w Świnoujściu”. 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności o ile ustawa nakłada obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(y) potencjałem technicznym i  osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

5.  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
PODPIS(Y): ( zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem). 
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 
PO-II-379/ZZP-3/ZIU-I/06/09                                                         

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Urząd Morski w Szczecinie 
Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonaw-

cy(ów) 
   
   

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE:                                
                                      Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi: 
l.p. Nazwa (rodzaj) nadzoro-

wanej roboty budowlanej 
Wartość nadzo-
rowanych robót   

w złotych 

Zamawiający Data (rok, 
miesiąc) roz-
poczęcia i za-

kończenia 
usług 

Miejsce wy-
konywania 

usług 

1      

2      

3      

 
 
 
UWAGA. Wykonawca winien wykazać, Ŝe: 
pełnił w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia funk-
cję InŜyniera Kontraktu, InŜyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu w ramach kontraktu realizowanego w 
oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, związanego z realizacją inwestycji w zakresie budowy lub przebu-
dowy budowli lub obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o 
wartości robót budowlanych brutto minimum 10.000.000,00 zł, nad którymi był pełniony nadzór,  
 

 
 
Podpis(y) Wykonawcy(ów), ( zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem): 
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 
PO-II-379/ZZP-3/ZIU-I/06/09                                                                    

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Urząd Morski w Szczecinie 
Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   

 
  

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Przewidywana funkcja 

podczas realizacji 
zamówienia 

Wykształcenie (tytuł 
zawodowy) 

Nr uprawnień budowlanych 
Nr przynaleŜności do Izby 

InŜynierów 
1)     
2)     
3)     
 
 
UWAGA: 
Zamawiający wymaga aby osoba, wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadała uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane 
konstrukcyjno-inŜynieryjne w specjalności hydrotechnicznej oraz wykazała się przynaleŜnością do 
Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa.  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć kopie: uprawnień 
budowlanych oraz potwierdzenia członkostwa we właściwej Izbie InŜynierów. 
 
 
 
Podpis(y) Wykonawcy(ów), ( zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


