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OGŁOSZENIE  

Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie z siedzibą Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin 
(Zamawiający), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

„DOSTOSOWANIE PODEJŚCIOWEGO TORU WODNEGO DO ŚWINOUJŚCIA DLA 
UMOŻLIWIENIA BEZPIECZNEJ ŻEGLUGI STATKÓW DO PRZEWOZU LNG” 

 

i zaprasza wykonawców do składania ofert. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                 
Regulaminu udzielania zamówień na realizację zadań w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatwierdzonego 
zarządzeniem nr 20/2009 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 15 września 
2009 roku (dalej zwanego „Regulaminem”). 
  
Przedmiotem zamówienia jest: 
I. „Budowa dwóch staw nawigacyjnych na podejściowym torze wodnym  

do   Świnoujścia” – stawy zlokalizowane będą na morzu, ok. 9,8 km od wejścia do 
portu. 

II. „Wykonanie podczyszczeniowych prac pogłębiarskich na podejściowym torze wodnym 
do Świnoujścia” – w zakres tych prac wchodzi również wykonanie badań 
ferromagnetycznych i oczyszczenie z przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego. 

III. „Wykonanie podczyszczeniowych prac pogłębiarskich na obrotnicy i torze wejściowym 
do portu zewnętrznego”. 
 

Zakres zamówienia obejmuje również prowadzenie nadzoru archeologicznego nad 
realizowanymi pracami. 
 
W ramach Części III. zamówienia Wykonawca wykona ponadto prace pogłębiania obszaru 
dojścia do nabrzeża niskiego zlokalizowanego na załamaniu falochronu. 

 
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2014 r.  

 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu oraz przedstawić niżej wymienione dokumenty celem  
ich potwierdzenia: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień 

W celu potwierdzenia występowania w obrocie prawnym, nie znajdowania się  
w stanie  likwidacji bądź upadłości, wykazania zasad 
reprezentacji Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich): 
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- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

UWAGA: 
Podmiot wykonujący prace podwodne (organizator prac podwodnych) zobowiązany 
jest posiadać zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych zgodnie z art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U.  
z 2003 r., Nr 199, poz. 1936 ze zm.). Posiadanie przedmiotowego zezwolenia nie 
jest warunkiem udziału w postępowaniu, ale jego uzyskanie konieczne jest  
na etapie wykonania zamówienia. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy 
prace podwodne można organizować, jeżeli posiada się certyfikat potwierdzający 
spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o certyfikacji. 
 
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 14 Regulaminu 
udzielania zamówień na realizację zadań w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwanego dalej Regulaminem udzielania 
zamówień).  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu sporządzone 
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 
 
3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych, 
których przedmiotem było wykonanie robót hydrotechnicznych polegających  
na budowie lub przebudowie morskich budowli hydrotechnicznych, w tym jedna  
w warunkach morskich (rozumianych jako budowle znajdujące się na akwenie 
określanym jako „morze otwarte”, z uwzględnieniem warunków działania 
wszystkich czynników: falowania morskiego, występujących sztormów, wezbrań 
oraz prądów morskich, m. in. nabrzeża, falochrony, pirsy, mola, umocnienia 
brzegowe, stawy, sztuczne wyspy), o wartości co najmniej 7.000.000,00 zł brutto 
(słownie: siedem milionów złotych 00/100 brutto) każda, 

b) co najmniej 2 (dwie) prace czerpalno - refulacyjne wykonywane na wodach 
morskich, o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony 
złotych 00/100 brutto) każda, 
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c) co najmniej 1 (jedną) pracę polegającą na oczyszczeniu z materiałów 
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego dna akwenu wodnego, wykonaną na 
wodach morskich, obejmującą obszar o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha i 
wykonywaną z zastosowaniem pracy ekip nurkowych. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla Wykonawcy spełniającego niniejszą przesłankę): 

 
- wykaz wykonanych prac oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały 
wykonane należycie. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SIWZ; 
 
4) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał – osoby zdolne do wykonania 
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci 
dysponowania zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składającym się  
z co najmniej z następujących specjalistów (Personel Kluczowy): 

Specjalista nr 1 - Kierownik budowy – osoba ta musi posiadać następujące 
kwalifikacje i doświadczenie: 

a) ukończone studia wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa, 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
hydrotechnicznymi lub równoważne, wraz z zaświadczeniem o przynależności  
do właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej 
morskiej jako kierownik budowy lub robót.  

 
Specjalista nr 2 - Kierownik robót elektrycznych - osoba ta musi posiadać 
następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

a) ukończone studia wyższe inżynierskie, 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi  
w zakresie instalacji, sieci oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
równoważne, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, 

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako 
kierownik budowy lub robót. 

 
Specjalista nr 3 - Kierownik robót czerpalnych – osoba ta musi posiadać 
następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

a) ukończone studia wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa, 
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b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
hydrotechnicznymi lub równoważne, wraz z zaświadczeniem o przynależności  
do właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej 
morskiej jako kierownik robót czerpalnych.  

 
Specjalista nr 4 – Kierownicy robót podwodnych – 4 osoby, które muszą 
posiadać następujące kwalifikacje: 

a) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy. 

Specjalista nr 5 – Kierownicy robót saperskich – 2 osoby, które muszą  
posiadać następujące kwalifikacje: 

a) aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których mowa 
w art. 20 ust. 1 Ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego, z dnia 21 czerwca 2002 r. (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1329 ze 
zmianami) co jest zgodne z postanowieniami § 6 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania 
terenów, z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 42, poz. 216 ze zmianami). 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla Wykonawcy spełniającego 
niniejszą przesłankę):  

- wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
- aktualne uprawnienia budowlane i inne ww. uprawnienia zawodowe (dyplomy, 
zaświadczenia), 
- zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeśli 
wymagane. 
 
UWAGA: 
A. 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 zapewnić na każde 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. 

B. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym 
wskazanym wprost przez Zamawiającego powyżej, należy rozumieć uprawnienia 
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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 (t.j. Dz. U.  
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

C. Przez zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
należy rozumieć wpis na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

D. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, 
na zasadach określonych w art. 12 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  
z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). 

E. Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje 
specjalistów należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień  wskazanych 
wprost przez Zamawiającego do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu. Doświadczenie zawodowe ma być wykazane przez wskazanie funkcji, 
nazwy realizowanej inwestycji, lokalizacji inwestycji, okresu pełnienia funkcji 
(miesiąc, rok). Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe poprzez 
wykazanie kilku inwestycji w tym samym czasie, Zamawiający uzna okres takiego 
doświadczenia tylko jeden raz.    

F. Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez 1 osobę funkcji Specjalisty 
w dwóch wymienionych powyżej funkcjach, pod warunkiem jednoczesnego 
posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i uprawnień.  

G. Wykonawca oprócz dysponowania Personelem Kluczowym powinien dysponować 
ponadto zespołem pracowników bezpośrednio wykonujących: 

- prace w zakresie budowy staw nawigacyjnych, 

- podczyszczeniowe prace pogłębiarskie, 

- prace oczyszczania z przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych (nurkowie – 
saperzy oraz saperzy), posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy 
ilości osób zapewniającej możliwość jednoczesnej pracy 4 zespołów nurkowo – 
saperskich na akwenach przeznaczonych do oczyszczania (głębokości dochodzące 
do 14,5m), 

- nadzór archeologiczny, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i 
wykształcenie. 

5) dysponować potencjałem technicznym 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny. W szczególności 
Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym co najmniej: 
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w zakresie prac oczyszczania akwenu z materiałów niebezpiecznych wykonawca 
musi dysponować: 

- czterema bazami nurkowymi – jednostkami pływającymi posiadającymi 
dokumenty dopuszczające do użytkowania na wodach morskich (karty 
bezpieczeństwa), wyposażonymi w system dokładnego pozycjonowania. 
Zamawiający nie posiada w pobliżu stacji referencyjnej dającej się wykorzystać. 
Lokalizację i montaż stacji powinien na własny koszt Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszej przesłanki Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 
- wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z 
podaniem nazwy, ilości sztuk oraz krótkim opisem sprzętu, dotyczącym jego 
przeznaczenia, oraz wskazującym, że jednostki są wyposażone w system 
dokładnego pozycjonowania DGPS, a także informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, 
- dokumenty dopuszczające wskazany w wykazie sprzęt (bazy nurkowe) do 
użytkowania na wodach morskich i wykazujące spełnianie warunków wynikających z 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz. U. Nr 228, poz. 
1368 (karty bezpieczeństwa). Jednostki, które nie spełniają warunków ustawowych, 
takie jak jachty (rekreacyjne, komercyjne lub śródlądowe), jako jednostki 
przeznaczone jedynie do przewozu osób, nie mogące prowadzić działalności jako 
komercyjne bazy nurkowe, nie będą uznawane za jednostki spełniające warunek. 
 
UWAGA: 
A. Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazany  

w ofercie sprzęt. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia 
okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z jednostek 
pływających wskazanych w ofercie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić inną 
jednostkę spełniającą minimum takie warunki jak wskazane w SIWZ. Zmiana 
sprzętu wskazanego w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w 
Umowie na realizację zamówienia. 

B. Z uwagi na okres wykonywania prac również w warunkach zimowych, w razie 
potrzeby Wykonawca będzie musiał dysponować jednostkami pływającymi 
posiadającymi klasę lodową – w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia. 
 

C. Wykonawca oprócz dysponowania czterema bazami nurkowymi – jednostkami 
pływającymi powinien dysponować ponadto urządzeniem magnetometrycznym 
umożliwiającym wykrywanie przedmiotów ferromagnetycznych pod wodą i do 6 
m pod dnem akwenu oraz podwodnymi wykrywaczami metalu, płuczkami i 
pompami oraz innym sprzętem zapewniającym możliwość odkrycia 
przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych znajdujących się na głębokości do 6 
m pod dnem akwenu. 
 

D. W zakresie budowy staw nawigacyjnych i podczyszczeniowych prac 
pogłębiarskich – Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem  
do prowadzenia robót budowlanych i czerpalnych, który będzie gwarantował 
wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie. 
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6) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna  
i finansowa. 
 
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące przesłanki: 
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
15 mln PLN; 
b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 10 mln PLN, 
c) osiągnąć w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, rocznych przychodów netto ze 
sprzedaży w wysokości nie niższej niż 25 mln PLN. 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszej przesłanki Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla Wykonawcy spełniającego 
niniejszą przesłankę): 

 
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
- sprawozdanie finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również 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 należności – za okres ostatnich 
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres. 
 
UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających 
dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, 
tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych; 
 
5) spełniać warunki udziału w postępowaniu 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszej przesłanki Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć następujący dokument (w przypadku wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być on złożony łącznie przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym winien 
no być podpisany przez każdego z tych wykonawców lub przez pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia): 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
6) wyrazić zgodę na poddanie rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych  
w toku niniejszego postępowania przez Sąd Polubowny zgodnie z pkt 18 
Regulaminu udzielania zamówień oraz na treść Regulaminu udzielania zamówień. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszej przesłanki Wykonawcy zobowiązani  
są przedłożyć następujący dokument (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być on złożony wspólnie przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym winien 
on być podpisany przez każdego z tych wykonawców lub przez pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia): 

- oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7  
do SIWZ. 
 

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełniania przez Wykonawców wszystkich 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych  
w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w SIWZ, zgodnie  
z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach innych niż Wykonawca 
podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
potencjału technicznego i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
(ust. 8.1 pkt. 4) oraz ust. 8.1 pkt. 5 IDW). Wykonawca polegający na potencjale 
technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia udostępnionych przez 
podmiot trzeci obowiązany jest przedłożyć do oferty pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, na okres niezbędny do realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości 
polegania na zasobach innych podmiotów niż Wykonawca w celu wykazania spełniania 
warunków o których mowa w ust. 8.1 pkt. 1), ust. 8.1 pkt. 3) oraz w ust. 8.1. pkt. 6) 
IDW. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w wersji elektronicznej (na płytach CD) 
zostanie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcom, którzy zwrócą się pisemnie do 
Zamawiającego o jej doręczenie na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin i złożą zobowiązanie poufności, zgodne ze wzorem 
zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. 

Oferty w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach należy złożyć w siedzibie Urzędu 
Morskiego w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój 109, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 roku do godziny 10:30 



UJEDNOLICONA WERSJA OGŁOSZENIA PO MODYFIKACJACH SIWZ 

(aktualna na dzień: 11.09.2013) 

9 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 września 2013 roku o godz. 11:00 w sali nr 116. 

Przed złożeniem oferty Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w kwocie  
1.000.000,00 zł  (słownie: jeden milion złotych).  

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 
który zaoferuje najniższą cenę.  

Wszystkie informacje istotne dla postępowania, w tym: Regulamin, wzór oświadczenia o 
zobowiązaniu do poufności znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem www.ums.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne. 

 


