
 

 

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/ZZP-3/370/36/11 

 

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie. 

Osoba upowaŜniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 523, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl  

Przedmiotem zamówienia jest usługa : CPV – 71540000, 71541000, 71520000, 71240000 

Wykonanie usługi pełnienia funkcji InŜyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych 

FIDIC dla Inwestycji pod nazwą: „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości 

infrastruktury szansą na rozwój” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji InŜyniera 
w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, o których mowa w dalszej części niniejszego 
punktu, dla inwestycji pod nazwą: „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości 
infrastruktury szansą na rozwój”, zwaną dalej „Inwestycją”. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji 
planowane jest na IV kwartał 2011 roku. 
Roboty budowlane nadzorowane przez InŜyniera realizowane będą zgodnie z „Warunkami 
Kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
wykonawcę”, które zostaną zmienione i/lub uzupełnione Warunkami Szczególnymi. 
Do obowiązków InŜyniera naleŜeć będzie wykonanie czynności przypisanych InŜynierowi 
SIWZ, w tym w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy 
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.  
 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości złoŜenia ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena brutto. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 



 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu 

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełniania przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach 
i oświadczeniach wymienionych w niniejszej SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – 
nie spełnia”. 

1.2. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niŜej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu:  

1) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, 
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. W szczególności 
Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z naleŜytą 
starannością w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej: 
a) co najmniej 2 usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji InŜyniera 

w ramach zakończonych inwestycji polegających na zaprojektowaniu 
i budowie, przebudowie lub modernizacji morskich budowli 
hydrotechnicznych (m. in. nabrzeŜa, falochrony, pirsy, mola, umocnienia 
brzegowe), o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto kaŜda z nich, 
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równowaŜne; 

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny 
potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania 
zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co 
najmniej z: 

 
a) Specjalista nr 1 – Kierownik Personelu InŜyniera - InŜynier Rezydent 

(zwany dalej KPI) posiadający: 
- wykształcenie wyŜsze w zakresie budownictwa, 
- doświadczenie w pełnieniu funkcji InŜyniera (lub funkcji analogicznej) 

w ramach co najmniej: trzech zakończonych inwestycji zrealizowanych 
w oparciu o wzorce Warunków Kontraktowych opracowanych przez 
FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS – CONSEILS 
(STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW DORADCÓW 
I RZECZOZNAWCÓW) – FIDIC, w niniejszej SIWZ zwane: 
„Warunkami Kontraktowymi FIDIC” lub równowaŜnych, w tym dwóch 
związanych z projektowaniem i budową lub przebudową obiektu 
budowlanego o wartości robót nie mniejszej niŜ 10.000.000,00 PLN 
brutto oraz co najmniej jednego, związanego z budową lub 
przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co 
najmniej 5.000.000,00 PLN brutto 

 



 

 

b) Specjalista nr 2 – Zastępca Kierownika Personelu InŜyniera – Asystent 
InŜyniera Rezydenta posiadający: 
- wykształcenie wyŜsze w zakresie budownictwa, 

- doświadczenie w pełnieniu funkcji InŜyniera Kontraktu w trakcie 
realizacji co najmniej jednego zakończonego kontraktu, realizowanego 
według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnych 
związanego z projektowaniem i budową lub przebudową obiektu 
budowlanego o wartości robót nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 PLN 
brutto. 

c) Specjalista nr 3: Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych 
(Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch 
osób pełniących tę funkcję) posiadające: 
- wykształcenie wyŜsze w zakresie budownictwa, 
- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w branŜy 

hydrotechnicznej morskiej, jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
kierownik budowy w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej 
roboty budowlane  o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto, 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
hydrotechnicznymi lub równowaŜne, w szczególności wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz 
z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

 
d) Specjalista nr 4: Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający: 

- wykształcenie wyŜsze techniczne, 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branŜy sanitarnej jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, 
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania 

robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub równowaŜne, w szczególności wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz 
z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
e) Specjalista nr 5: Inspektor nadzoru robót elektrycznych: 

- wykształcenie wyŜsze techniczne, 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branŜy elektrycznej jako 

inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, 
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub równowaŜne, w szczególności wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz 
z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
f) Specjalista nr 6: Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-

budowlanych: 
- wykształcenie wyŜsze techniczne, 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branŜy konstrukcyjno-

budowlanej jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik 
budowy, 



 

 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 
w odniesieniu do konstrukcji lub architektury obiektu lub równowaŜne, 
w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów wraz z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

 
g) Specjalista nr 7: ds. obsługi prawnej posiadający: 

- wykształcenie wyŜsze prawnicze,  

- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze 
podmiotów gospodarczych, 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej przynajmniej 
jednego projektu prowadzonego według wzorca Warunków 
Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnego. 

h) Specjalista nr 8: ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadający: 
- wykształcenie wyŜsze, 

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania 
obmiarów, analizy kosztów budowy oraz sporządzania raportów, w tym 
udział w co najmniej jednym zakończonym kontrakcie prowadzonym 
według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnych 
finansowanych w całości lub części z funduszy europejskich. 

i) Specjalista nr 9: Kierownik robót nurkowych posiadający: 
- dyplom kierownika prac podwodnych I lub II klasy. 

j) Specjalista nr 10: Geodeta posiadający: 
- wykształcenie geodezyjne wyŜsze lub średnie, 

- minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, 

- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 
w geodezyjnej obsłudze inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazane 
w ofercie osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia 
okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób 
wskazanych w niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewni 
 na kaŜde stanowisko osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, 
wykształcenie i doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. 
Zmiana osób wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych 
w umowie na realizację Zamówienia i w szczególności podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

 
 
 



 

 

UWAGA:  

A. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niŜ 
jednej z ww. funkcji. 

B. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom 
budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego w ppkt 3) lit. c) – f) 
powyŜej, naleŜy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem 
danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity – Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

C. Przez zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego naleŜy rozumieć wpis na listę Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa. 

D. Zamawiający dopuszcza równowaŜne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 
2008r. z zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z zm.). 

E. Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje 
Specjalistów, z wyjątkiem Specjalistów nr 1, 2, 7-9, naleŜy rozumieć okres od 
daty uzyskania uprawnień wskazanych wprost przez Zamawiającego lub 
odpowiadających im uprawnień do daty upływu terminu składania ofert 
w niniejszym postępowaniu. 

F. przez warunki kontraktowe równowaŜne do Warunków Kontraktowych FIDIC 
rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie 
Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii 
Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV 
(Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania). 

 
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek 
w postaci:  
a) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 

niŜszej niŜ 2 mln PLN, 
b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
nie niŜszą niŜ 10 mln PLN, 

c) osiągnięcia w kaŜdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
rocznych przychodów netto ze sprzedaŜy w wysokości nie niŜszej niŜ 4 mln 
PLN. 

 



 

 

 

UWAGA: 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić niŜej 
wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu: 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 1): 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 



 

 

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 2) – wykaz 

usług, o których mowa w ppkt 2) powyŜej, wykonanych w okresie ostatnich trzech 
latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały 
wykonane naleŜycie (w szczególności listy referencyjne, protokoły odbioru robót, 
świadectwa wykonania, itp.). Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 3): 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc 
funkcje, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3), wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ, 

b) oświadczenie o posiadaniu przez wszystkie osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcje, o których mowa w pkt 1.2 
ppkt 3), wskazane w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty 
składanej w niniejszym postępowaniu, posiadają wymagane uprawnienia. 
Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4b do SIWZ. 

 
4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym w pkt 1.2 ppkt 4): 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

c) sprawozdania finansowe albo ich części, a jeŜeli podlegają one badaniu 
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ 
z opiniami odpowiednio o badanych sprawozdaniach albo ich częściach, 
a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 
sprawozdań finansowych inne dokumenty określające obroty oraz 
zobowiązania i naleŜności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

 

 

UWAGA: 



 

 

W przypadku złoŜenia przez Wykonawców ww. dokumentów zawierających dane 
wyraŜone w walutach innych niŜ PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam 
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. JeŜeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym do oferty wskazane 
zostaną kwoty wyraŜone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, 
Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego 
średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego 
w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.  

Termin wykonania zamówienia – do 31 grudnia 2013 r. 

Wadium – 41 000,00 zł. 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 25/10/2011 r. do godz. 10:30. 

Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116, dnia 25/10/2011 r., 
o godz. 12:00. 

 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 
09.09.2011 roku. 
 

Ogłoszenie ukazało się - 14.09.2011 r. Nr ogłoszenia  - 2011/S 176-289032. 

 
Data wysłania: 14.09.2011 r. 


