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Zmiana zapytania ofertowego
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, informuje o zmianie zapytania ofertowego pn. Obsługa prawna etapu
realizacji inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno,
Niechorze, Lubin, Trzebież”. Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego
w następujący sposób:
1.

W ust. 3 literze c) zapytania ofertowego, podpunkt 1 o treści:
„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. Dowodów
określających, czy usługi zostały wykonane należycie, nie musi składać Wykonawca
jeżeli usługi te były realizowane na rzecz Zamawiającego”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„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, zakończone usługi doradztwa prawnego w zakresie
obsługi prawnej etapu realizacji inwestycji, trwające minimum 12 miesięcy, dotyczące
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 usług i 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. Dowodów
określających, czy usługi zostały wykonane należycie, nie musi składać Wykonawca
jeżeli usługi te były realizowane na rzecz Zamawiającego tj. Urzędu Morskiego w
Szczecinie”.
2.

W ust. 3 literze c) podpunkcie 2 zapytania ofertowego, punkt 1) o treści:
„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”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„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
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”.

3.

W ust. 3 literze c) podpunkcie 2 zapytania ofertowego, punkt 2) o treści:
„Zastępcę prawnika wiodącego (minimalne wymagania) posiadającego:
 wykształcenie wyższe prawnicze,
 kwalifikacje zawodowe odpowiednie do powierzonej funkcji – aktualny wpis na listę
radców prawnych/adwokatów,




minimum
3-letnie
doświadczenie
w
wykonywaniu
zawodu
radcy
prawnego/adwokata,
minimum 1,5-roczne 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”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zastępcę prawnika wiodącego (minimalne wymagania) posiadającego:
 wykształcenie wyższe prawnicze,
 kwalifikacje zawodowe odpowiednie do powierzonej funkcji – aktualny wpis na listę
radców prawnych/adwokatów,
 minimum
3-letnie
doświadczenie
w
wykonywaniu
zawodu
radcy
prawnego/adwokata,
 minimum 1,5-roczne doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz Zamawiających
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z obsługą
przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC o wartości zadania nie mniejszej niż 5 milionów złotych brutto.”
4.

Ust. 7 zapytania ofertowego, o treści:
„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 realizacji inwestycji pn.: „Poprawa
infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl do dnia 13 stycznia
2021 r., do godz. 15:00 z dopiskiem: „Obsługa prawna etapu realizacji inwestycji pn.:
„Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

