Załącznik nr 3
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.2630.1 .21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

OW.2610.1.21.MŻ(1)
(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
Pełnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego w ramach
inwestycji p.n.: „Budowa zjazdu technicznego na plażę w Międzyzdrojach km
411,86 (zejście A)”.

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie podzielone na dwie części:
Część I – pełnienie nadzoru autorskiego
Część II – pełnienie nadzoru inwestorskiego
Opis przedmiotu zamówienia dla Części I - Pełnienie nadzoru autorskiego w
ramach inwestycji p.n.: „Budowa zjazdu technicznego na plażę w
Międzyzdrojach km 411,86 (zejście A)”:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z dokumentacją projektową,
b) Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwiązań,
c) Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań
instalacyjnych,
d) Czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany
do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji,
e) Na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w komisjach i naradach
technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych - po uprzednim wezwaniu
przez Zamawiającego,
f) Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz przy odbiorze końcowym,
próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.,
g) Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi
przepisami,
h) Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych
i całej inwestycji.
i) Występowanie do autora dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiającego
celem poprawienia ewidentnych pomyłek i wad projektowych.
Uwaga: Szacunkowa liczba pobytów miejscowych (w siedzibie Wykonawcy lub
Zamawiającego) i zamiejscowych (na budowie) wynosi:

2 pobyty miejscowe, 3 pobyty zamiejscowe.
Opis przedmiotu zamówienia dla Części II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w
ramach inwestycji p.n.: „Budowa zjazdu technicznego na plażę w
Międzyzdrojach km 411,86 (zejście A)”:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie
inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
3.

Symbol kategorii CPV

4.

Warunki udziału w postępowaniu*

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
Dla części I – pełnienie nadzoru autorskiego:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
Wykonawców, którzy:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jeden
projekt budowlany i wykonawczy morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.1998.101.645 z dnia 1998.08.06).
oraz
2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnili dwa nadzory autorskie
nad realizacją minimum 2 morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.1998.101.645 z dnia 1998.08.06).
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu
Wykonawców, którzy:
Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub równoważne, w tym wydane
podstawie wcześniejszych przepisów,

do
do
w
na

Wymagane doświadczenie zawodowe:
Minimum 3 lat doświadczenia w projektowaniu, po uzyskaniu uprawnień do
projektowania, w tym udział w zaprojektowaniu budowy, przebudowy lub modernizacji
minimum trzech morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
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Dla części II – pełnienie nadzoru inwestorskiego:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
Wykonawców, którzy:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnili funkcję inspektora
nadzoru dla co najmniej dwóch zadań polegających na remoncie lub budowie
morskich budowli hydrotechnicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1998.101.645 z dnia 1998.08.06).
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
Wykonawców, którzy:
Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub równoważne, w tym
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu
wykonywania robót budowlanych, po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi, w tym udział w nadzorowaniu minimum dwóch morskich budowli
hydrotechnicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.1998.101.645
z dnia 1998.08.06).
5.

Kryteria
wyboru
najkorzystniejszej

oferty

Najniższa cena
6.

Osoba/y
upoważniona/y
Wykonawcami

do

kontaktów

z

Pani Marzena Żuchowska (tel. 91 44 03 224)
Pani Grażyna Barańska ( tel. 91 44 03 490)
7.

Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę PLN netto (dla części I - skalkulowaną na podstawie przewidywanej liczby
pobytów miejscowych i zamiejscowych określonych w punkcie nr 2 )
d) stawkę podatku VAT
e) cenę PLN brutto
f) Koszt jednego pobytu zamiejscowego (na budowie) netto oraz brutto
uwzględniający dojazd oraz diety przy założeniu pobytu poniżej 12 godzin. – do
oferty w części I.
g) Koszt jednego pobytu miejscowego (w siedzibie projektanta, lub zamawiającego),
netto oraz brutto przy założeniu pobytu do 4 godzin – do oferty w części I.
h) Wykaz specjalistów do prowadzenia nadzoru autorskiego w poszczególnych
branżach, zawierający: imię i nazwisko, numer uprawnień i w jakiej specjalności,

organ wydający uprawnienia, członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa oraz numer członkowski
i) termin wykonania zamówienia do 30.04.2021 r.
j) okres gwarancji*
k) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
l) warunki płatności
m) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy*.
n) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
8.

Miejsce i termin złożenia oferty”
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na cz. I i/lub cz. II.
Każda z części zapytania ofertowego będzie rozpatrywana osobno.
Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl do 01 lutego 2021 r. do końca dnia,
z dopiskiem: Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego w ramach
inwestycji p.n.: „Budowa zjazdu technicznego na plażę w Międzyzdrojach km
411,86 (zejście A)”

9.

Załączniki do oferty*

wzór umowy

10. 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
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Paweł Szumny
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/
* - o ile dotyczy
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................................, 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
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

