
 

  

 

 

  Załącznik nr 4 
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 
Znak sprawy: PO-II.2691.52.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
                      DBM.I.2691.2.20.RK 
 (numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

     Zapytanie ofertowe 
 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: 
 

Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji p.n.: „Poprawa infrastruktury 
w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych 

portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież" obejmująca sporządzenie dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców na warunkach 

kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez 

Zamawiającego tzw. Czerwony FIDIC, oraz Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji i nadzór 

prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach postępowań 

przetargowych.  

 

Inwestycja obejmuje w szczególności następujące zadania:  

1) Przebudowa Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie 

w Lubinie,  

2) Przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem 

brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, 

3) Rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu wraz z usunięciem dalby, 

4) Przebudowa Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 oraz Nabrzeża 

Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 w Trzebieży.  

 

Planowane jest przeprowadzenie łącznie trzech postępowań przetargowych, w tym dwóch 

postępowań na wybór wykonawców robót budowlanych, pierwsze postępowanie dla 

zadań wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1-3 drugie dla zadania wymienionego §1 ust. 2 pkt 4 

oraz jednego postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.  

 

Orientacyjny termin przeprowadzenia postępowań przetargowych: 

- dla wykonawców robót budowlanych zadań wymienionych w pkt 1-3 oraz Inżyniera 

Kontraktu dla Inwestycji: kwiecień /czerwiec 2020 



 

  

 

 

- dla wykonawcy robót budowlanych zadania wymienionego w pkt.4: sierpień/wrzesień 

2020  

 

Przedmiot umowy obejmuje elementy składowe o następującym zakresie prac: 

 

1) Przygotowanie wzorców umów z wykonawcami dla zadań o których mowa w  
pkt 1-3 oraz z Inżynierem Kontraktu dla Inwestycji  

2) Przygotowanie wzorca umowy dla wykonawcy dla zadania o którym mowa w  
pkt 4, 

3) Przygotowanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
przeprowadzenia postępowań na wybór wykonawców zadań o których mowa 
w  pkt 1-3 oraz z Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji, 

4) Przygotowanie projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania o którym mowa 
w  pkt 4, 

5) Nadzór w charakterze eksperta prawnego nad prowadzonymi w ramach 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843 ze zm.) postępowaniami, w tym w szczególności: 
 

a) udzielanie odpowiedzi (w formie pisemnej) na pytania do treści SIWZ, 
zadawane przez uczestników postępowania, 

b) redagowanie zmian SIWZ i wzorów umów, stosownie do potrzeb, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz bieżąca analiza i ocena skutków 
wprowadzanych zmian, 

c) reprezentowanie Zamawiającego przed Prezesem Krajowej Izby 
Odwoławczej, sądami powszechnymi i innymi organami i instytucjami - 
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na mocy odrębnie udzielonego 
pełnomocnictwa, 

d) udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawie poszczególnych czynności 
podejmowanych przez uczestników postępowania przetargowego. 

 
Okres wykonania prac wymienionych w punktach 1-4: 30 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
  
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego 
warunku.  

  
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie żąda złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia tego 
warunku. 

  
c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

  
1. Wykaz usług. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał na rzecz Zamawiających w rozumieniu ustawy 



 

  

 

 

Prawo zamówień publicznych co najmniej dwie usługi doradztwa prawnego             
w zakresie obsługi prawnej, co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych 
realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC o wartości powyżej                    
5 milionów złotych brutto każde. Jedno z zadań inwestycyjnych musi dotyczyć 
budowli hydrotechnicznej na wodach morskich.  
  
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi 
na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usługi dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów-oświadczenie wykonawcy. 
  

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz                   
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia           
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 
dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:  

  
1) Prawnika wiodącego (minimalne wymagania) posiadającego:  

 wykształcenie wyższe prawnicze,  

 kwalifikacje zawodowe odpowiednie do powierzonej funkcji - aktualny 
wpis na listę radców prawnych/adwokatów,  

 minimum 6-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy 
prawnego/adwokata,  

 minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz 
Zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w tym związane z przygotowywaniem lub obsługiwaniem 
przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego realizowanego w 
oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC o wartości zadania nie 
mniejszej niż 5 milionów złotych brutto, przy czym zadanie to musi 
dotyczyć budowli hydrotechnicznej na wodach morskich. 

  
2) Zastępcę prawnika wiodącego (minimalne wymagania) posiadającego:  

 wykształcenie wyższe prawnicze,  

 kwalifikacje zawodowe odpowiednie do powierzonej funkcji - aktualny 
wpis na listę radców prawnych/adwokatów,  

 minimum 6-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy 
prawnego/adwokata, 

 minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz 
Zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
związane z obsługą prawną w zakresie postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych, w tym związane z przygotowywaniem 
przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego o wartości zadania nie 
mniejszej niż 5 milionów złotych brutto. 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę funkcji Prawnika Wiodącego                    
z funkcją Zastępcy Prawnika Wiodącego. 
 



 

  

 

 

 
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

Jacek Zawadzki, tel. 91 4403454, kom. 605 885 698 

6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy*. 
j) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 10  dni 
kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na 
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz. 15:00 z dopiskiem: „Obsługa 
prawna etapu przygotowania inwestycji p.n.: „Poprawa infrastruktury w małych 
portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”  
 

8. Załączniki do zapytania ofertowego: 
- wzór umowy 

9. Informacje dodatkowe: * 
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 

Złożone oferty zostaną odrzucone w następujących przypadkach: 

- jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

- jeżeli zostaną złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu 
ofertowym, 

- jeżeli zostaną złożone przez podmioty związane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 

- jeżeli zostaną złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym 

 

mailto:oferty@ums.gov.pl


 

  

 

 

Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

                                                                                          Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

* - o ile dotyczy 
 
 
 
 
 

 

................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

........................................................... 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
1) 

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).  



 

  

 

 

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 


