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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (  Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

STRONA INTERNETOWA UMS oraz  

TABLICA OGŁOSZE Ń W UMS 

NR PO-II-/370/ZZP-3/29/13 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, 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 

Określenie przedmiotu zamówienia  - Symbol kategorii CPV :  Przedmiot główny: 
73112000-0  usługi badań morskich, dodatkowe przedmioty: 90700000-4 usługi środowiska 
naturalnego,  73110000-6 usługi badawcze. 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie jest usługa polegająca na wykonaniu 
inwentaryzacji przyrodniczej terenów objętych projektem Programu Wieloletniego 
pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014-2026”. 
Teren objęty inwentaryzacją stanowią tory wodne i podejściowe stanowiące ciągi wodnych 
szlaków komunikacyjnych tj.: 

a) tor wodny Świnoujście-Szczecin, odcinek km 00.00-06.00, 
b) tor podejściowy Północny do Świnoujścia, 
c) tor podejściowy do Nowego Warpna, 
d) tor podejściowy do Lubinia, Wapnicy i Zalesia, 
e) tor podejściowy „N” do Trzebieży, 
f) kanał przelotowy w porcie Trzebież, 
g) tor podejściowy „S” do Trzebieży, 
h) tor podejściowy od pł. ST do pł. ST-1 – ST-2, 
i) tor podejściowy do Stepnicy, 
j) tor podejściowy do Wolina, 
k) tor wodny od pł. K-3 przez cieśninę Dziwna do Wolina, 
l) tor wodny od Dziwnowa do pł. K-3, 
m) tor podejściowy z morza do Dziwnowa, 
n) tor podejściowy od strony „N” do Kamienia Pomorskiego, 
o) tor podejściowy od strony „SW” do Kamienia Pomorskiego wraz z torem do Basenu 

Rybacko Żeglarskiego, 
p) tor na Starej Świnie. 
q) Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody ma być dokumentem 

syntetyzującym wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Zostanie 
wykorzystana na potrzeby sporządzenia prognozy oddziałania 
na środowisko Projektu Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg 



 

2

wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014-2026”, w ramach planowanego 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla tego dokumentu. 

Inwentaryzacja dotyczyć ma opisu elementów przyrody ożywionej - siedlisk 
przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt, jak i wybranych elementów przyrody 
nieożywionej w aspekcie potencjalnych i oczekiwanych zmian warunkowanych realizacją 
planowanych działań inwestycyjnych przedstawionych w projekcie Programu. 

 Najważniejszym etapem prac powinno być opisanie ekosystemu wskazanych obszarów, 
tj. zinwentaryzowanie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz zwierząt. Dokonane 
prace terenowe muszą pozwolić na określenie i ustalenie aktualnego stanu środowiska 
przyrodniczego badanego obszaru przy wykorzystaniu wiedzy o występowaniu gatunków 
ważnych ekologicznie, wskaźnikowych, cennych, chronionych i zagrożonych. 
Rozpoznanie terenowe należy wykonać w połączeniu z wykorzystaniem wcześniejszych 
danych na temat badanego obszaru (dane historyczne, publikowane, niepublikowane, 
opracowania, itp.). 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący nie  przewiduje udzielania  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto. 

Termin wykonania zamówienia  –  ostateczny termin przekazania opracowania  

                                                          do dnia  31.10. 2014 r. 

Gwarancja  – 12 miesięcy 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki 
dotycz ące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowi ązek zło żyć nast ępujące dokumenty 
potwierdzaj ące spełnienie warunków udziału w post ępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, według wzoru stanowi ącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. o świadczenie składa ka żdy 
z Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą. 
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b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru 
stanowi ącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. o świadczenie składa ka żdy 
z Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą. 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru, 
wystawionego nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną 

4) Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Aktualne za świadczenie wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesi ące 
przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

6) Aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp  – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) Aktualn ą informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9,10,11 Pzp  – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8) Informacja Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ  
art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca nale ży do grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie ko nkurencji 
i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zob owiązany jest zło żyć list ę 
podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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9) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. Zamawiaj ący dopuszcza  udział Podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowi ązany wskaza ć części zamówienia, które powierzy 
Podwykonawcom, 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

10) Wykaz usług – Załącznik nr 6 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi 
te zostały wykonane w sposób należyty. 

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy 
– w tym okresie, usługę o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego 
zamówienia, tj.: polegającą na wykonaniu przynajmniej dwóch opracowa ń, 
o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto , których przedmiotem było 
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby planu ochrony lub zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000, opracowania ekofizjograficznego, analizy 
środowiskowej, ekspertyzy specjalistycznej lub innego opracowania 
o podobnym charakterze. 

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz usług w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia będą spełniać go łącznie. 

11) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 7, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawod owych, do świadczenia i 
wykształcenia niezb ędnego do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynno ści, oraz informacj ą 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum  dotyczącym 
personelu kluczowego w składzie poniżej: 

a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu, posiadającą 
wykształcenie wyższe (co najmniej stopień doktora) w zakresie nauk 
przyrodniczych, oraz: 

- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem 
autorskim realizującym usługę o charakterze zbliżonym 
do przedmiotu niniejszego zamówienia, tj.: polegającą na wykonaniu 
przynajmniej jednego opracowania, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł 
brutto, którego przedmiotem było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na 
potrzeby planu ochrony lub zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000, opracowania ekofizjograficznego, analizy 
środowiskowej, ekspertyzy specjalistycznej lub innego opracowania 
o podobnym charakterze; 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obszarów morskich, np.: 
uczestnictwo w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym 
monitoring. 
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Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 

b) specjalistę w zakresie badań wodnych siedlisk przyrodniczych i roślin, 
posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, oraz: 

- minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji 
terenowej wodnych siedlisk przyrodniczych i roślin dla potrzeby planu ochrony 
lub zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, opracowania 
ekofizjograficznego, analizy środowiskowej, ekspertyzy specjalistycznej lub 
innego opracowania o podobnym charakterze; 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obszarów morskich, np.: 
uczestnictwo w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym 
monitoring; 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty był autorem lub 
współautorem prac naukowych lub zawodowych z zakresu inwentaryzacji 
wodnych siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin. 

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 

c) specjalistę w zakresie badań awifauny, posiadającego wykształcenie wyższe 
wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, oraz: 

 minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji 
terenowej wodnych siedlisk przyrodniczych i roślin 
dla potrzeby planu ochrony lub zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, 
opracowania ekofizjograficznego, analizy środowiskowej, ekspertyzy 
specjalistycznej lub innego opracowania o podobnym charakterze; 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obszarów morskich, np.: 
uczestnictwo w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym 
monitoring; 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty był autorem lub 
współautorem prac naukowych lub zawodowych z zakresu badań awifauny. 

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 

d) specjalistę w zakresie badań ichtiofauny, posiadającego wykształcenie wyższe w 
zakresie nauk przyrodniczych. oraz: 

- minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji 
terenowej gatunków ichtiofauny dla potrzeby planu ochrony lub zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000, opracowania ekofizjograficznego, 
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analizy środowiskowej, ekspertyzy specjalistycznej lub innego opracowania o 
podobnym charakterze; 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obszarów morskich, np.: 
uczestnictwo w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym 
monitoring; 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty był autorem lub 
współautorem prac naukowych lub zawodowych z zakresu badań ichtiofauny. 

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 

e) specjalistę w zakresie badań bezkręgowej fauny wodnej, fitoplanktonu, 
zooplanktonu i bentosu, pod kątem oceny biologicznej jakości wód, 
posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, oraz: 

- minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie badań wód morskich pod kątem 
oceną biologicznej jakości tych wód; 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obszarów morskich, np.: 
uczestnictwo w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym 
monitoring; 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty był autorem lub 
współautorem prac naukowych lub zawodowych z zakresu badań 
bezkręgowej fauny wodnej, fitoplanktonu, zooplanktonu i bentosu, pod kątem 
oceny biologicznej jakości tych wód. 

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 

f) specjalistę w zakresie badań przyrody nieożywionej – geologii lub geomorfologii, 
posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, oraz: 

- minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie badań geologicznych 
lub geomorfologicznych obszarów morskich; 

- doświadczenie w zakresie monitoringu obszarów morskich, np.: uczestnictwo 
w nadzorze przyrodniczym lub zespole prowadzącym monitoring lub 
doświadczenie w z zakresie prowadzenia badań dna morskiego, transportu 
osadów, zasobów mineralnych; 

- w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty był autorem lub 
współautorem prac naukowych lub zawodowych z zakresu geologii lub 
geomorfologii obszarów morskich. 

Zamawiający akceptuje zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie 
i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski Unii 
Europejskiej. 
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W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia będą spełniać go łącznie. 

 

12) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SIWZ że osoby, które b ędą 
uczestniczy ć w wykonywaniu  zamówienia, posiadaj ą wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy wymagaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

13) W przypadku gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia 
lub zdolno ściach finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 
do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy). 

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc ę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki b ędzie ł ączył Wykonawc ę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia . 

14) Opłacon ą polis ę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę minimum 100 000,00 zł . W przypadku nie objęcia  polisą całego okresu 
trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową 
polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.  

      15) środki finansowe lub zdolno ść kredytow ą w wysokości co najmniej 100 000 zł , 
       tj. informacji z banku lub spółdzielczej kas y oszcz ędnościowo – kredytowej , 

      w   których   Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych  

      środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie 

      wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

3. Ponadto Wykonawcy maj ą doł ączyć do oferty nast ępujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

3) ksero pokwitowania wpłaty wadium lub oryginał dokumentu zabezpieczającego 
kwotę  wadium. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 
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1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający 
ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4.W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 

5.Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 

2) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 

3) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie 
(spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę 
wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału. 
 

Wadium:  

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert 
wadium w wysokości: 20 000 PLN. 

 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275; ze zm.). 

 
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna 

ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, być bezwarunkowa 
i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy: 

 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie 
oświadczenie, że: 

 
a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana. 

 
4. Postanowienia pkt 9.3. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych 

w pkt 5.4) Ogłoszenia o wszczęciu postępowania. 

 
5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w walucie innej niż złoty polski, w takim 

przypadku złożona kwota zostanie przeliczona na złote polskie według średniego 
kursu NBP dla danej waluty ogłoszonej na dzień składania ofert 

 
6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O 
Szczecin Nr  06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 jako tytuł przelewu należy 
wskazać: „Wadium w post ępowaniu o udzielenie zamówienia na 
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Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, numer refer encyjny: PO-II-
370/ZZP-3/29/13” , 

 
2) wadium wnoszone w innych formach należy w oryginale dołączyć do oferty.  

 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: 
a) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. 
Jako tytuł przelewu należy wskazać: Zabezpieczenie w postępowaniu na  

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej ; numer referencyjny – 
PO-II-370/ZZP-3/29 /13. 

Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek 
Zamawiającego. 

6) Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
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którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) 
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. 

8) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  
a wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia; 

c) Kwota, o której mowa w punkcie 8) b). zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Wartość zamówienia  przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych ( Dz. U. z 09.08.2013 r.  poz. 907 z  późn. zm.). 
 
Zmiana umowy – Zamawiający nie przewiduje zmian umowy 

 
Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110 , w terminie do dnia   21.11.2013 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 60 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 ,  
dnia  21 .11.2013 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie przekazano Dziennikowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
10.10.2013 roku – 2013 - 137439 
 
 SIWZ zostanie udostępniona w dniu publikacji8 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 
(zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.) 
 
 
 


