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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: OW.3791.13.19.PL 

          PO.II.3791167.19 

Szczecin, dnia  13.08. 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(zamieszczane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)  

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Inżynier Kontraktu dla zadania „Przebudowa ostróg T w Dziwnowie” w ramach 

projektu „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża". 

2. UWAGA: Niniejsze zadanie stanowi element projektu „Zabezpieczenie zagrożonych 

odcinków zachodniego wybrzeża”, a realizowanego w ramach PROGRAM OPERACYJNY 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w 

tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z 

zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 

katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Realizacja zamówień objętych niniejszym 

postępowaniem będzie finansowana w ramach środków Unii Europejskiej z ww Programu. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

4. W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się trakcie realizacji projektu postanowiono 

rozszerzyć projekt o kolejne roboty budowlane dotyczące przebudowy ostróg, które będą 

realizowane w Dziwnowie w rejonie km 388,30-390,00. 

5. Wykonawcą świadczącym aktualnie usługi IK na podstawowym zakresie projektu 

„Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” jest Przedsiębiorstwo 

Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A., ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin 

6. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zał. 1 do Zapytania ofertowego. 

7. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia wykonawców oraz sposób 

weryfikacji spełniania warunków: 

1) Doświadczenie Wykonawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 

wykażą, iż posiadają opisane poniżej doświadczenie. Wykonawca spełni warunek 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


  

Strona 2 z 6 

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 51 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

minimum 1 (słownie: jedną) usługę podobną do przedmiotu zamówienia. 

 

Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą 

na pełnieniu nadzoru nad realizacją hydrotechnicznych robót budowlanych lub 

wznoszeniem budowli hydrotechnicznej  na wodach morskich o wartości robót minimum 

1.000.000,00 zł brutto. 

Przez pełnienie nadzoru rozumie się zarządzanie, pełnieniu kontroli i nadzoru 

inwestorskiego oraz współpracę ze służbami zamawiającego w zakresie 

sprawozdawczości. 

 

2) Potencjał kadrowy.  

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem 

odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować lub będzie 

dysponować co najmniej: 

- 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Lidera Zespołu (dalej: LZ). Osoba ta 

musi posiadać doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Projektu) lub 

Kierownika Projektu lub równoważnej na projekcie, (zadaniu) polegającym na 

wykonywaniu hydrotechnicznych robót budowlanych lub wznoszeniu budowli 

hydrotechnicznej  na wodach morskich. Minimalna liczba zadań odpowiadających ww 

opisowi jakimi musi się legitymować LZ wynosi 1 (słownie: jeden) Wykazywane 

doświadczenie musi dotyczyć zakończonych usług, projektów, zadań oraz 

- 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Inspektora Nadzoru (dalej: IN) 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami hydrotechnicznymi bez 

ograniczeń lub uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń. Osoba ta 

musi posiadać doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert obejmujące pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru 

przy co najmniej 1 (słownie: jednej) zakończonej robocie budowlanej związanej z 

budową/przebudową/wymianą/remontem budowli hydrotechnicznej na wodach morskich 

o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda robota, 

- 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń (dalej: SR), 

która w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję na 

stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu co najmniej 2 (słownie: dwóch) 

rozliczonych i zakończonych robotach budowlanych dofinansowany ze źródeł 

zewnętrznych takich jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz 

Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski 

Fundusz Rybacki i/lub Morski, Fundusz Spójności, Fundusze Norweskie i Fundusze 

                                                           
1 Termin wydłużono zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich 
dokumenty te mogą być składane 
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EOG. Zamawiający wymaga by każda z rozliczonych i zakończonych robót budowlanych 

była o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.  

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww funkcji. Zaproponowany zespół musi 

liczyć co najmniej 3 (słownie: trzy osoby). 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2018 roku poz. 1202 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych 

należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy 

będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku 

z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 

uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i 

na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

3) Weryfikacja spełniania przedmiotowych wymogów nastąpi w oparciu o oświadczenie 

wykonawcy, które sugeruje się złożyć na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego oraz na podstawie dokumentów referencyjnych wystawionych 

przez podmioty, na rzecz których były świadczone wykazywane usługi. Dokumenty 

referencyjne mogą być składane zarówno w oryginale, jak i jako kopie dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w tym skany takich dokumentów.  

 

Jeżeli o zamówienie ubiegają się Wykonawcy składający ofertę wspólną – Konsorcja - (np. spółki 

cywilne) Zamawiający uzna, że wykonawcy posiadają wymagane doświadczenie, oraz potencjał 

kadrowy jeżeli łącznie wykażą spełnianie warunku, tj. np. każdy z dwóch członków konsorcjum 

wykaże się zrealizowaniem co najmniej jednej referencyjnej usługi, albo jeden z dwóch członków 

będzie posiadał wymagane doświadczenie i będzie dysponował opisaną kadrą.  

 

8. Kryteriami wyboru są cena za świadczenie usług Inżyniera Kontraktu (60 %) oraz 

doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko Lidera Zespołu – LZ (40 %). 

Przyznanie punktacji będzie następować według poniższych zasad: 

 

Cena:  

         Najniższa oferowana cena 

Cena =       x 100 pkt x 60% 

    Cena badanej oferty 
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Doświadczenie LZ: 

Elementem decydującym o premiowaniu LZ będzie liczba projektów, którymi osoba wskazana na 

stanowisko Lidera Zespołu kierowała w ciągu ostatnich 10 lat (przed składaniem ofert) - zgodnie 

z treścią warunku dotyczącego tej osoby. Należy podać liczbę wraz z krótkim opisem 

projektów/usług odpowiadających postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu 

dotyczącego wykazywanej osoby (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert). 

Sposób przyznawania punktacji.  

 

Liczba usług odpowiadających 

warunkowi: 

Liczba przyznanych punktów: 

2 10 

3 20 

4 30 

5 i więcej 40 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. 

 

9. Wynagrodzenie należy skalkulować jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację wszystkich 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, a opisanych w szczególności w OPZ 

do - zał. 1 do Zapytania ofertowego. 

 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Paweł Legień tel. 91 44 03 435.  

11. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 

b) adres Wykonawcy 

c) cenę netto 

d) stawkę podatku VAT- 23% 

e) cenę brutto 

f) termin wykonania zamówienia - od 1 września 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

g) okres gwarancji* 

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

i) warunki płatności 

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 

umowy*. 

k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
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12. Dodatkowe informacje: 

1) Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z projektem umowy załączonym do 

niniejszego zapytania. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, to 

konieczne jest złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy.  

3) W celu potwierdzenia sposobu reprezentacji Wykonawcy zaleca się wskazanie w ofercie 

adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których zamawiający 

może pobrać samodzielnie odpis z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej.  

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całości 

przedmiotu zamówienia. 

5) Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat wykonawcy 

prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenia, 

charakterystykę wykonawcy. 

6) Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

7) Zamawiający informuje, że jest uprawniony do weryfikacji wszystkich informacji, jakie są 

podawane przez Wykonawców. Jeżeli efektem prowadzonej weryfikacji będzie 

przykładowo stwierdzenie celowego podawania nieprawdziwych informacji Zamawiający 

odrzuci ofertę wykonawcy.  

8) Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców uzupełniania/wyjaśnienia 

dokumentów, składania wszelkich wyjaśnień w zakresie związanym z prowadzonym 

postępowaniem. Wyjaśnienia mogą dotyczyć przykładowo warunków udziału w 

postępowaniu czy też zaoferowanego wynagrodzenia. W tym zakresie wynagrodzenia 

pomocnicze zastosowanie znajduje art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Szczegółowe regulacje dotyczące udziału podwykonawców w realizacji świadczenia 

zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.  

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty.  

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 12 dni kalendarzowych - 

liczonych od dnia następnego  po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie 

internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00      

        wyłącznie, w wersji: 

1) papierowej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin, Kancelaria Urzędu pok. 130 z dopiskiem oferta na „Inżynier Kontraktu dla 

zadania „Przebudowa ostróg T w Dziwnowie” w ramach projektu 

„Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża". 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Za chwilę złożenia oferty uznaje się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego. W 

przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej za chwilę złożenia 
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oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na pocztę elektroniczną Zamawiającego a 

nie chwilę nadania wiadomości przez Wykonawcę. 

 

14. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2020 r.  

 

 

………………………………… 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – (Zał. nr 1) 

2. Formularz ofertowy – (Zał. nr 2) 

3. Wzór umowy – (Zał. nr 3) 

 


