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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                           ZAMAWIAJ ĄCY: 

                                              Dyrektor  Urz ędu Morskiego w Szczecinie 

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 

Telefon : +48 (91) 4403423; faks: +48 (91) 4403441 

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017 

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl  – na której  

 opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje    

 dotyczące prowadzonego postępowania.  

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTAWĘ 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11  UST. 8 NA: 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie.  

numer sprawy:   PO – II – 370/ZZP-3/ 17/14 

nazwa zadania:   Zakup zestawu pogłębiarskiego w ramach operacji pt. 
                             Przebudowa wejścia do Morskiego portu Rybackiego w Mrzeżynie. 
             

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni  powoływać się na 
wyżej podane oznaczenie. 

Ogłoszenie dotyczące niniejszego  zamówienia zostało: 
1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia  
    27.06.2014 r., 
2. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01.07.2014 r., 
3. zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego  dnia  27.06.2014 r., 
4. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  dnia  27.06.2014 r. 
 
 
 

                                                 S Z C Z E C I N ,   2 0 1 4  R O K  
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SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I Forma oferty. 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 

Rozdział III Oferty wspólne. 

Rozdział IV Jawność postępowania. 

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób 
oceny  spełniania tych warunków. Inne dokumenty wymagane w 
ofercie. 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni. 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, termin gwarancji. 

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Wadium – 
wymagania. 

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty. 

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert. 

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Rozdział XII Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 

  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  formularz oferty; 
Załącznik nr 2 -  oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust.1 ustawy; 
Załącznik nr 3 -  oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust.1 ustawy; 
Załącznik nr 4 -  oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 
                          pkt 2 ustawy; 

                             Załącznik nr 5 -  wykaz  części prac powierzonych Podwykonawcom; 
                             Załącznik  nr 6 - zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy 
                                                      ubiegającego się o zamówienie; 

                             Załącznik nr 7 -  wykaz wykonanych dostaw  podobnych; 
Załącznik nr 8 -  wzór umowy. 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. (Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907) z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane 
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na 
każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego 
parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty 
spowodują jej odrzucenie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 
12. Zamawiający  nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzupełniaj ących. 
13. Zamawiający dopuszcza  możliwości powierzenia prac Podwykonawcom. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej 

kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący 
sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
z dopiskiem 
Nie otwierać przed dniem  12.08.2014 r., godz.11:00 
Numer sprawy: PO – II – 370/ZZP – 3/17/14 
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                Przetarg na:  

Zakup zestawu pogłębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wejścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrzeżynie. 

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I 
ust. 15  z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż 
ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie 
o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 
dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I ust. 15 przy 
czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
składania oraz  zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 

1. 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 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

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. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna 
spełniać następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) 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 z 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,  
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b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. 
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

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

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę konsorcjum zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść post ępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne 
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z 
oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je 
klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
dokumenty. 

 

ROZDZIAŁ V  Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków 
udziału w post ępowaniu, warunki oraz sposób oceny ich 
spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. 

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 

ust.1  ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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2) Oświadczenie Wykonawcy   o braku podstaw do wykluczenia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 , według wzoru, 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) 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 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

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

4) Aktualne za świadczenie z wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie 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 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

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

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8)  ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

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

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym 
w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy  - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację 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 10 i 11  ustawy PZP, wystawioną nie 
           wcześniej niż 6 miesi ęcy   przed upływem terminu składania ofert. 

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

8) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru wystawiony nie wcze śniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert., a w stosunk u do osób 
fizycznych o świadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy –  
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     Załącznik nr 4. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

9) Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 5,  
Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 
10)Wykaz wykonanych dostaw podobnych – Zał ącznik nr 7 , w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem 
dokumentu potwierdzającego że dostawy te zostały wykonane należycie, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7  do niniejszej SIWZ. 

            Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w 
           okresie jak wyżej wykonał dostawę, co najmniej 6 (sześciu )  
           zestawów  pogłębiarek z holownikiem lub pogłębiarek z napędem własnym, 
           z opuszczanym  ramieniem z głowicę ssącą, wyposażaną w spulchniacz 
           mechaniczny (Cutter Suction Dredger), o warto ści jednostkowej nie 
           mniejszej ni ż 4 000 000,00 zł za każdy zestaw lub pogł ębiark ę z napędem  
           własnym W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców  
           składających ofertę wspólną składa jeden wykaz dostaw 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) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów  zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego 
Załącznik nr  6 do SIWZ  (art. 26 ust.2b 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: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
Wykonawc ę,przy wykonywaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku, jaki b ędzie ł ączył Wykonawc ę z innym 
podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 

12) Opłacon ą polis ę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000 000,00 zł.  

 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofert ę cenow ą (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej  

3) dowód wniesienia wadium tj: 
a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu 

poświadczającego wniesienie wadium. 
     4) opis techniczny, oferowanego zestawu pogłębiarskiego, zgodny z Rozdziałem  

XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
    Opis ten winien zawierać w szczególności: 
- plany ogólne jednostek (tj. pogłębiarki, holownika i jednostki sondażowej) z 

wymiarowaniem oraz krótkim opisem technicznym, 
- zestawienie sprzętu potwierdzające zgodność ze specyfikacją. 
3. Jeżeli wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 

polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-8 
niniejszego Rozdziału. 

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, wskazującego osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10,11 
ustawy, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu  sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  ofert, z 
tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 
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ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 
1 . 
1) pkt 4, 6 i 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2) pkt 5 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego, miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w  zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1 lit b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Przepis ust 2 stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja   

1. Termin wykonania zamówienia  wynosi:  6 miesi ęcy od dnia podpisania 
                                                                      umowy. 
2.  Gwarancja : Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony 

zestaw pogłębiarski w tym na wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia 
przedmiotu dostawy na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo 
odbiorczego. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania si ę Wykonawców z Zamawiaj ącym. Wadium – wymagania. 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 
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2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: 

1) faksu , przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

b) modyfikacji treści SIWZ, 

c) wniosków Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których 
mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedzi  Zamawiającego, 

d) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia treści SIWZ, 

e) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, 

f) wezwań kierowanych  do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

g) wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawców, 

h) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych 
omyłek rachunkowych, 

i) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, 

j) oświadczeń Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

k) wniosków Zamawiającego o  wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawcy, 

l) oświadczeń Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

m) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

n) zawiadomień o unieważnieniu postępowania, 

o) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 
181, 184 i 185 ustawy. 

2) e-maila,  przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a)  zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

b) zawiadomień o unieważnieniu postępowania, 

c) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 

d) wezwań do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, 

e) informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
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f) wezwań Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, 

g) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy, 

h) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 
181, 184 i 185 ustawy. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia 
wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana 
do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana 
za wniesioną w dniu następnym. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone są 
wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, jest zamieszczony na 
pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma 
związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Pani Hanna Szner, tel.: 91 440 34 23, w godz. od 7:30 do 15:00, fax: 91 440 34 
41 (czynny całą dobę). 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później 
niż na sześć dni  przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia   06.08.2014 
r., pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia   20.07.2014 r. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia 
na stronie internetowej. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza na stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
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Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej 

14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
Wymagania dotycz ące wadium 
   1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 300 000,00 PLN (słownie 
     złotych : trzysta  tysięcy złotych). 
  2. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru     
Wykonawcy: 

                     a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu  
                         Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin  

             Nr  06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ; 
                b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
                    oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
                    poręczeniem pieniężnym; 
                c) gwarancjach bankowych; 
                d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
                    ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej  
                   Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158., 
                   z późn. zm.). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 

5. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 
W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 14) b-e do oferty należy 
załączyć kserokopi ę pokwitowania świadcz ącego o zdeponowaniu oryginałów  
dokumentów w kasie Urz ędu.  
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium : 

     - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
       unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została  
       wybrana jako najkorzystniejsza,  
     - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu 
       umowy  w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  
       należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana : 
      - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
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        określonych w ofercie; 
      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  
        przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto + przynależny  
podatek VAT, oraz kwotę brutto. 

2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 
4. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
5. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacjom czy zmianie 

w toku postępowania, ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 
Rozdziału. 

6. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty 
i nie ulegnie zmianie. 

7. Do wartości netto Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości 
i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego Rozdziału. 

8. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym 
zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową 
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy. 
12. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę 

do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. 
 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół 
ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do       12.08.2014 r., do 
godz. 10:30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. 
datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu 
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otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 12.08.2014 r., o godz. 11:00  w  Urzędzie 
Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO – II – 370/ZZP – 
3/17/14  z dnia   13.05.2014 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy 
koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty,  – zawartą w 
ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium – najniższa cena brutto 

poprzez porównanie cen. 
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie 

podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający 
odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty 
Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

10.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
    - jest niezgodna z ustawą, 
    - jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 
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    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
   zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

     - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
     - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
          udzielenie zamówienia lub nie  zaproszonego do składania ofert, 
     - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
     - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się   
       na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, 
     - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 

oceny ofert określonymi w SIWZ. 
13. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie  

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty , a także 
punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

     - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i   prawne, 
   -  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
    - terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w   
      sprawie zamówienia może być zawarta. 
15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Zamawiający unieważnia postępowanie. 
16. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

-   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert. 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpie czenie nale żytego 
wykonania umowy. 

1. Zawarcie umowy. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować 
się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia  i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  
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3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 
ustawy). 

Termin i miejsce zawarcia umowy. 
1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu 

związania ofertą, nie wcześniej niż w 11 dniu od daty otrzymania 
zawiadomienia.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w 
pkt. 1, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

2. Zmiana umowy. 

1. Strony dopuszczają zmianę zawartej umowy wyłączenie w sytuacji gdy zmiana ta 
nie będzie pozostawała w sprzeczności z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. W szczególności strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach i na następujących warunkach 

a) w przypadku gdy wykonanie odbioru i prób przedmiotu umowy nie będzie 
możliwe z uwagi na występujące w tym czasie złe warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające żeglugę jednostek pływających bądź sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania zainstalowanych na nich urządzeń – termin 
wykonania umowy może być przesunięty o rzeczywisty czas trwania 
przeszkód. 

b) konieczności dostosowania przedmiotu umowy do obowiązujących przepisów i 
wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta 
została niniejsza umowa. 

c) w przypadku gdy po zawarciu umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 
do wynagrodzenia Wykonawcy netto należnego z tytułu wykonania umowy 
doliczona zostanie kwota podatku VAT według stawki obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury.  

 

3. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkow itej 
brutto podane j 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, 
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c) 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.). 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: 

 d) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

 e) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

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

4) 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 ZAKUP 
ZESTAWU POGŁĘBIARSKIEGO 

numer referencyjny –   PO-II-370/ZZP-3/17 /14. 
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek 
Zamawiającego. 

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

6) 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 
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. 

7)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w termin ie 30 dni  od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu r ękojmi  za 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. 
 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony 
prawnej – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać  
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zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz  wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 
będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na 
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba 
Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, 
że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. 
Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza 
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnienie albo 
oddalenie opozycji nie przysługuje skarga. 

10. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 
wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

11.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego   przysługuje skarga do Sądu. 

12. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust.2 ustawy. 

13. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

14. Na czynności, o których mowa w ust. 12 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje 
odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy. 
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ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa zestawu pogłębiarskiego., fabrycznie 
nowego.  W skład zestawu wchodzą: 

I. Pogł ębiarka, 
II. Holownik-  łódź obsługi technicznej pogłębiarki, 
III. Jednostka pływająca do wykonywania pomiarów hydrograficznych . 

 
I. Pogł ębiarka  z opuszczanym ramieniem z głowicą ssącą wyposażoną w 
spulchniacz mechaniczny (Cutter Suction Dredger) 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1 .1. Charakterystyka jednostki i wymagania jakie ma spełniać : 
 
Pogłębiarka do wykorzystania  na wodach wewnętrznych oraz w portach i 
przystaniach morskich z torami podejściowymi. Kadłub wykonany ze stali, podzielony 
na cztery wodoszczelne moduły: 2 boczne, 1 centralny (środkowy) i 1 z ruchomym 
szczudłem. Jednostka bez napędu własnego, wyposażona w ramię głowicy ssącej      
ze spulchniaczem mechanicznym. 
 
1 .2. Podstawowe dane techniczne : 
 
-    Długość całkowita mierzona przy podniesionym ramieniu głowicy ssącej  20,00 – 
30,00 m 
-    Szerokość całkowita  5,00 - 6,00 m  
-    Zanurzenie średnie przy pełnych zapasach max. - 1,20 m  
-    Maksymalna średnia głębokość pogłębiania - 8,00 m  
-    Średnica wewnętrzna rur: ssącej i odprowadzające urobek  - min. 390 mm  
 
1.3. Rejon żeglugi : 
Rejon żeglugi - wody wewnętrzne, porty i przystanie morskie oraz tory podejściowe 
do portów w Dziwnowie  i Mrzeżynie. 
 
1.4 Rodzaj kadłuba :  
Kadłub : 
-   wykonany ze stali, podzielony na cztery wodoszczelne moduły: 2 boczne, 1 
centralny (środkowy)     
     i 1 z ruchomym szczudłem, 
-   wyposażony w:  
     -   odpowiednią ilość polerów cumowniczych, 
     -   ruchome ramię głowicy ssącej, 
     -   ochronę katodową.   
 
1.5. Rodzaj napędu : 
Bez napędu                                                                                   
                                                                                                                                                                                         
1.6. Pompa Pogłębiarki: 
-   jednościenna,                
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-   napędzana z zewnętrznego silnika o mocy ciągłej w zakresie 440 - 460 kW przy 
1600 - 2000 obrotów na minutę wyposażonego w filtr - wirówkę paliwa, 

-   zintegrowana ze sprzęgłem i  skrzynią przekładniową w jednej obudowie, 
-   o wydajności min 440m3/h dla gruntu o dominującej ziarnistości 235 mikrometrów o 

gęstości objętościowej      1950 kg/m3 (wyznaczonej w warunkach in situ)  osiągniętej 
na wylocie rurociągu odprowadzającego urobek o długości min. 1000m,                                                                                  

-   o wydajności 75 - 80% osiągniętej w punkcie tzw. najlepszej 
efektywności/wydajności potwierdzonej raportem w oparciu o Testy krzywej Q-H, 
-   wyposażona w mechaniczną głowicę spulchniającą o min 8 ramionach, 

-   umożliwiająca przejście kamienia lub też spoistej grudki gruntu o wymiarach 
odpowiadających wymiarom piłki o średnicy max 165mm, tzw. max ball passage 
through the dredge pump, 
-   wyposażona w sygnalizację przeciążenia głowicy spulchniającej dostępną dla 
operatora, 
-   głowica spulchniająca o mocy min 50 KW, o średnicy - 950 - 960 mm, 
-   maksymalna prędkość obrotowa głowicy zawarta w przedziale – 30 - 40 obrotów 
na minutę. 
 
1.7. Załoga :  
Załoga – maks. 2 osobowa. 
 
1.8. Wyposażenie pokładowe : 
Wciągarki wyposażone w bariery ochronne dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi:   
-   wciągarka ramienia głowicy ssącej – 1 szt., 
-   wciągarki kotwiczne – 2 szt.,  
 
Wszystkie wciągarki wyposażone w niezależny napęd hydrauliczny,  
Wciągarki kotwiczne wyposażone w liny i 2 kotwice o wadze 200 - 300 kg każda.   
 
Szczudło kotwiczne stałe - szt. 1: 
-   długość 10 - 11m, 
-   średnica w zakresie 300 - 400 mm, 
-   waga poniżej 1 500 kg, 
-   kafar dla szczudła  kotwicznego. 
                                                                                                                                                   
Szczudło kotwiczne ruchome – przestawne osadzone w dodatkowym, czwartym 
module - szt.1: 
-   długość 10 - 11 m, 
-   średnica w zakresie 300 - 400 mm, 
-   waga poniżej 1 500 kg, 
-   kafar dla szczudła  kotwicznego ruchomego.  
 
Żurawik pokładowy o parametrach umożliwiających między innymi obsługę pompy. 
 
1.9. Instalacja elektryczna : 
 
Alternator zintegrowany z silnikiem napędzającym pompę - 24V, 
Sieć prądu stałego 24V, 
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Zestaw baterii lub pojedyncza bateria o pojemności min 200Ah, 
Zestaw oświetlenia pokładowego, min.: 1 lampa oświetlająca ramię głowicy ssącej i 1 
lampa oświetlająca część rufową – szczudła stałe i ruchome/przestawne. 
                                                                                          
1.10. Kabina strugo-szczelna : 
-   zamykana drzwiami strugo-szczelnymi, 
-   wyposażona w: 
-   wycieraczki wraz ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie, 

        -   fotel amortyzowany wyposażony w zintegrowane z podłokietnikami manipulatory 
(joy-stick) do kontroli 

       pracy urządzeń pogłębiarki, 
    -   ekran dotykowy wyświetlający informacje systemu monitoringu i kontroli pracy 

urządzeń  pogłębiarki,   
  -   system kontrolny wraz z sygnalizacją i wskaźnikami monitorującymi: 

        1)  kąt skręcenia kadłuba wraz z alarmem przekroczenia kąta krytycznego, 
        2)  położenia i aktualnego statusu pracy szczudeł kotwicznych, 
  -   system diagnostyczny monitorujący sprawność instalacji elektrycznej, 
  -  oświetlenie, 
  -  gniazda instalacji 24V,  
    -  zainstalowany maszt na nadbudówce,  
    -  wygłuszenie nadbudówki.  
 
1.11. Rurociągi do odprowadzania urobku : 
-   system pływającego rurociągu o długości 500 m, 
-   system lądowego rurociągu o długości 500 m,  
-   system zapobiegający skręcaniu się rurociągu pływającego tzw. swivel bend. 
 
1.12. Wyposażenie ratunkowe : 
 
Zgodne ze stosownymi przepisami oraz Komunikatem Nr 6 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 23 maja 2005 r. o wytycznych w sprawie ilości, 
rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego 
zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków 
specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową o pojemności brutto 
poniżej 500, dla 2 osób załogi: 
-   pasy ratunkowe oraz kamizelki pneumatyczne zgodnie z konwencją SOLAS (2 
zestawy), 
-   koła ratunkowe z „life linką” w uchwytach szt. 2, 
-   apteczka. 
 
1.13. Wyposażenie nawigacyjne i łącznościowe : 

-   Urządzenie zintegrowane GPS/RTK + mapa elektroniczna Zalewu Szczecińskiego 
oraz portów Mrzeżyno i Dziwnów,  
-   Radiotelefon SAILOR typ 6222 VHF DSC klasy D lub równoważny, 
-   Radio ICOM ICM-35 + ładowarka ręczna i stołowa lub równoważny, 
-   Reflektor radarowy z certyfikatem dopuszczenia, 
-   Róg mgłowy, 
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-   Kompletne wyposażenie w światła nawigacyjne i znaki dzienne wymagane 
m.p.z.z.m. 
 
2. INNE UWAGI  
2.1. Doposażenie dodatkowe : 
 
-   gaśnice oraz koc gaśniczy,  
-   toaleta, 
-   klimatyzacja w kabinie operatora, 
-   pompa zenzowa - zestaw przenośny wyposażony w wąż wraz z dyszą ssącą,  

-   zestaw narzędzi  specjalistycznych do łączenia i rozłączania modułów, instalacji i 
deinstalacji ramienia głowicy  ssącej oraz bieżących przeglądów silnika i pompy, 
-  zestaw części zapasowych zalecanych przez producenta. 
 
2.2. Kolorystyka jednostki : 
 
-   nadbudówka : biała, 
-   dach nadbudówki : biały, 
-   kadłub : niebieski, 
-   pokład : szary. 
                                                                                           
2.3. Oznakowanie jednostki – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego : 
 
-  logo armatora, 
-  znak wolnej burty / nazwa jednostki i port macierzysty, 
-  tablica informacyjna – logo zgodne z wytycznymi realizowanego programu 
operacyjnego. 
                                                                                          
2.4. Szkolenia w języku polskim: 
 
-   serwis rozruchowy – usługa Start-up przeprowadzona przez 2 osobowy zespół 
Wykonawcy w składzie: 
 Operator Pogłębiarki i Technik Serwisu. W zakresie usługi Start-up – nadzór 
techniczny nad procesem montażu, nadzorowanie testów rozruchowych ( przed 
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego), 
 
-   serwis szkoleniowy dla załogi pogłębiarki + 4 osoby personelu Zamawiającego w 
zakresie przygotowania pogłębiarki do pracy, prowadzenia pogłębiania oraz bieżącej 
obsługi technicznej ( przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego), 

 
 

-   dostęp do serwisu szkoleniowego producenta – on line za pośrednictwem sieci 
Internet. 1 stanowisko przez  okres 12 miesięcy od momentu zakończenia usługi 
szkoleniowej,                                                                        
 
-   stały dostęp do systemu – bazy wiedzy - instrukcje rysunki itd., w tym do systemu 
gospodarki częściami 
    zamiennymi.  
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2.5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: 
  

-    odbiór ostateczny  nastąpi po uzyskaniu certyfikatu dopuszczenia jednostki   przez 
uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne  w Basenie  BON Świnoujście  po  
przeprowadzeniu  prób  na wodzie. 

   Całość  budowy należy przeprowadzić w oparciu o uznane materiały przez uznane 
Towarzystwo Klasyfikacyjne   oraz pod nadzorem uznanego Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego 
 
II.  Holownik  - jednostka pomocnicza dla obsługi pogłębiarki. 
 
1. DANE OGÓLNE 
1 .1. Charakterystyka jednostki i wymagania jakie ma spełniać : 
 
Jednostka pomocnicza  dla obsługi pogłębiarki  na wodach wewnętrznych oraz w 
portach i przystaniach morskich z torami podejściowymi. Kadłub wykonany ze stali, 
podzielony na trzy przedziały wodoszczelne: przedział rufowy (after peak), przedział 
maszynowni oraz przedział dziobowy (fore peak). Jednostka wyposażona w 
pojedynczy turbodoładowany chłodzony wodą silnik napędowy, który napędza śrubę 
o stałym skoku przez przekładnię redukcyjną. Silnik i przekładnia elastycznie 
zamocowane i połączone z wałkiem napędowym za pomocą sprzęgła typu 
homokinetic C i łożyska oporowego. Napęd główny wyposażony w zamknięty system 
wody chłodzącej silnika z chłodnicą wbudowaną wewnątrz kadłuba. Konstrukcja 
kadłuba oraz pędnika umożliwiająca bezpieczne osadzenie jednostki na płaskim 
podłożu - dnie. Nadbudówka wyposażona w fotel amortyzowany. Widoczność z 
nadbudówki 360 deg. 
 
1 .2. Dane techniczne : 
 
-   długość kadłuba                                                        9,00 -  11,00 m 
-   szerokość                                                                  4,00 – 4,50m 
-   zanurzenie konstrukcyjne                                         0,8 – 1,0m 
-   moc napędu głównego                                             min. 200 KM 
-   prędkość marszowa                                                  powyżej 6 węzłów 
-   pojemność zbiorników paliwa                                  powyżej 4 m3. 
 
1.3. Rejon żeglugi : 
 
Rejon żeglugi - wody wewnętrzne, porty i przystanie morskie oraz tory podejściowe 
do portów w Dziwnowie         i Mrzeżynie. 
 
1.4 Rodzaj kadłuba :  
 
Kadłub : 
-   wykonany ze stali, podzielony na trzy przedziały wodoszczelne: przedział rufowy 
(after peak), przedział 
    maszynowni oraz przedział dziobowy (fore peak), 
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-   wyposażony w: 
    -   dwie pionowe belki pchające w części dziobowej zabezpieczone gumowymi 
odbijaczami, 
    -   polery cumownicze na każdej z belek pchających, 
    -   odpowiednią ilość polerów cumowniczych po obu burtach, 
    -   pachoł holowniczy, 
    -   cztery uchwyty do podnoszenia jednostki z wody z użyciem dźwigu, 
 
1.5. Rodzaj napędu : 
 
Silnik o mocy w zakresie od 140 – 160 kW. Silnik podłączony do skrzyni biegów 
poprzez elastyczne sprzęgła. Śruba napędowa o stałym skoku wykonana ze stali 
nierdzewnej, zamontowana w części rufowej.  
Połączenie przekładni z wałem śrubowym typu Homekinetic. 
 
Systemy Pomocnicze : 
-   Ręczna pompa zęzowa w przedziale maszynowym, punkty ssące w każdym z 
przedziałów,  
-   Zamknięty układ chłodzenia z wbudowaną chłodnicą wewnętrzną, 
-   Rozłączany napęd hydrauliczny PTO dla wind i żurawika pokładowego, 
-   Separator oleju napędowego (paliwa)  z układem filtrów, 
-   Wentylacja naturalna w sterówce i pomieszczeniach zamkniętych, 
-   Wentylacja wymuszona – mechaniczna w pomieszczeniach maszynowni. 
  
1.6. Sterowanie : 
                                                                                                                                                                
Przez zastosowanie pojedynczej płetwy steru z ruchomą krawędzią spływu, tzw. fish 
tail trailing edge.  
Poprzez ręcznie sterowaną przekładnię kierowniczą wspomaganą hydraulicznie, 
napędzaną z silnika napędu głównego. 
 
1.7. Załoga :  
 
Załoga – maks. 2 osobowa, 
                                                                                           5 
 
1.8. Wyposażenie pokładowe : 
 
Hydrauliczny dźwig pokładowy,  
Wyciągarka hydrauliczna do obsługi kotwic,  
Kadłub w części dziobowej z wbudowaną przewłoką rolkową zintegrowaną z 
kadłubem, 
Pokład roboczy częściowo wyłożony drewnem oraz ograniczony zdejmowanymi 
poręczami.  
 
Instalacja elektryczna : 
Sieć 24V prądu stałego . Dwa zestawy baterii z podziałem na zestaw umożliwiający 
uruchomienie silnika głównego i zestaw załączenia oświetlenia.  
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Alternator 24V umożliwiający niezależne ładowanie zestawów baterii j.w. 
 
1.9. Kabina strugo-szczelna : 
 
-   zamykana drzwiami strugo-szczelnymi, 
-   wyposażona w: 
    -  wycieraczki wraz ze spryskiwaczem na przedniej szybie, 
    -  szybę przednią wykonaną ze szkła warstwowego,  
    -  fotel amortyzowany, 
    -  oświetlenie, 
    -  gniazda instalacji 24V,  
    -  zainstalowany maszt na nadbudówce,  
    -  wygłuszenie nadbudówki.  
 
1.10. Wyposażenie ratunkowe : 
 
Zgodne ze stosownymi przepisami oraz Komunikatem Nr 6 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 23 maja 2005 r. o wytycznych w sprawie ilości, 
rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego 
zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków 
specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową o pojemności brutto 
poniżej 500, dla 2 osób załogi: 
-   koła ratunkowe z „life linką” w uchwytach szt. 2, 
-   apteczka. 
 
1.11. Wyposażenie nawigacyjne i łącznościowe : 
 
-   Urządzenie zintegrowane GPS/ RTK + mapa elektroniczna Zalewu      
Szczecińskiego oraz portów Mrzeżyno   i Dziwnów, 
-   Wiatromierz + wskaźnik położenia steru IS20 lub równoważny, 
-   Radiotelefon SAILOR typ 6222 VHF DSC klasy D lub równoważny, 
-   Radio ICOM ICM-35 + ładowarka ręczna i stołowa lub równoważny, 
-   Reflektor radarowy z certyfikatem dopuszczenia, 
-   Róg mgłowy, 
-   Kompletne wyposażenie w światła nawigacyjne i znaki dzienne wymagane 
m.p.z.z.m.. 
 
2. INNE UWAGI  
 
2.1. Doposażenie dodatkowe : 
-   gaśnice oraz koc gaśniczy  
-   pasy ratunkowe oraz kamizelki pneumatyczne zgodnie z konwencją SOLAS 
   (2 szt.), 
 
2.2. Kolorystyka jednostki : 
 
-   nadbudówka : biała 
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-   dach nadbudówki : biały 
-   kadłub : niebieski 
-   pokład : szary 
 
2.3. Oznakowanie jednostki – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego : 
 
-   logo armatora, 
-   znak wolnej burty / nazwa jednostki i port macierzysty, 
-   tablica informacyjna – logo zgodne z wytycznymi realizowanego programu 
operacyjnego. 
 
2.4. Wyposażenie dodatkowe : 
 
-   komplet zawiesi do podejmowania jednostki z wody (wymagane atestowania), 
 
2.5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : 
  

-    odbiór ostateczny  nastąpi po uzyskaniu certyfikatu dopuszczenia jednostki   przez 
uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne  w Basenie  BON Świnoujście  po  
przeprowadzeniu  prób  na wodzie. 

   Całość  budowy należy przeprowadzić w oparciu o uznane materiały przez uznane 
Towarzystwo Klasyfikacyjne   oraz pod nadzorem uznanego Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego. 

 
III.  Jednostka pływaj ąca  do wykonywania  pomiarów hydrograficznych  
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1 .1. Charakterystyka jednostki i wymagania jakie ma spełniać : 
 
Łódź do pomiarów akwenów morskich na wodach otwartych, wewnętrznych oraz w 
portach i przystaniach morskich. 
Kadłub wykonany z aluminium. W kadłubie wzmocnienia miejscowe podwyższające 
jego wytrzymałość do podnoszenia oraz holowania łodzi, zgodne z dokumentacją 
konstrukcyjną. Widoczność z nadbudówki 360 deg. 
 
1 .2. Dane techniczne : 
 
-   długość kadłuba                                                        9,00 -  10,00 m 
-   szerokość                                                                  3,00 – 3,50m 
-   zanurzenie konstrukcyjne                                         max. 1,3m 
-   moc napędu głównego                                             min. 1x 130 KM 
-   prędkość marszowa                                                  min. 10 węzłów 
-   prędkość do prowadzenia prac pomiarowych          1 – 4 węzłów 
-   pojemność zbiorników paliwa                                  min. 1 x 150 dm3 
-   zbiornik wody słodkiej                                             zapas 2 dobowy/2osoby 
-   zbiornik wód szarych                                               j.w. 
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1.3. Rejon żeglugi i autonomiczność : 
 
Rejon żeglugi III, czyli do 20 Mm od brzegu, autonomiczność pływania do 100 Mm, 
autonomiczność pracy załogi do 2 dni. 
 
1.4 Rodzaj kadłuba : 
  
Kadłub : 
-   wykonany  z aluminium,  
-   wyposażony w: 
    -   miejsca wzmocnione do podnoszenia łodzi i jej holowania (uchwyty), 
    -   stępkę wzmocnioną listwą ze stali nierdzewnej, 
    -   zamontowane przetworniki hydroakustyczne szt. 2 dla sondy wielowiązkowej  
        wg wskazań Zleceniodawcy, 
    -   zamontowane przetworniki hydroakustyczne szt. 1 dla sondy jednowiązkowej  
        wg wskazań Zleceniodawcy, 
-   wykonane dodatkowe pomieszczenie w kadłubie na akumulatory o pojemności  
    zapewniającej zasilanie urządzeń pomiarowych. 
  
1 .5. Stateczność i niezatapialność : 
 
Przy sile wiatru do 6 B i stanie morza do 4 B. 
 
1.6. Rodzaj napędu : 
 
Silnik czterosuwowy diesel z prostą linią wału  
 
1.7. Sterowanie : 
 
Jednostką - hydrauliczne,  
Pracą silników - hydrauliczne typu teleflex lub równoważne. 
 
1.8. Załoga i maksymalna ilość pasażerów : 
 
Załoga – maks. 2 osobowa, + maks. 6 pasażerów 

 
1.9. Wyposażenie pokładowe : 
 
Pokład roboczy na rufie o wymiarach minimum 2,5 x 1,5 m z windą sonarową 24V 
CM2-WIN-300 (lub równoważną) montowaną przenośnie na fundamencie 
dostosowanym do jej montażu. 
Na rufie zamontowana bramownica sterowana ręcznie o udźwigu min. 130 kG, 
Zamontowany agregat prądotwórczy o mocy min. 10 kW 230V/24V/12V, 
poprowadzona instalacja odbiorcza       do kabiny.  
Podwójny system ładowania akumulatorów. 
Pompy zenzowe: pracującą w automacie oraz ręczną, 
 
-   Pachoły cumownicze i knagi : rufa, śródokręcie, dziób po obu burtach, 
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-   Kotwica, 
-   Rolka dziobowa do spuszczania i wciągania kotwicy , 
-   Pokład i dach nadbudówki z przeciw ślizgami typu Happy Elephant wyposażony  
    w odpływy, 
-   Bosak w uchwycie, 
-   Wiosła w uchwytach, 
-   Czerpak, 
-   Wyposażenie p.poż. – gaśnice i koc gaśniczy w uchwytach 
-   Flagsztok i bandera, 
-   Lina cumownicza propylenowa dł. 50m, szt. 4. 
 
1.10. Kabina strugo-szczelna : 
 
-   zamykana drzwiami strugo-szczelnymi, 
    -   wyposażona w: 
    -  wycieraczki wraz ze spryskiwaczem na poszczególnych przednich szybach, 
    -  szyby boczne uchylne, 
    -  szybę przednią wykonaną ze szkła warstwowego, szyby tylne i boczne ze szkła   
       warstwowego z pokryciem 
       lustrzanym, 
    -  fotele amortyzowane typu Grammer Maximo lub równoważne, szt.2,   
    -  szeroką półkę, stolik, miejsca do siedzenia itp.,  
    -  oświetlenie, 
    -  gniazda instalacji 12V, 24V, 230V do urządzeń hydrograficznych  (system 230 V 
       będzie używany na  postoju), 
    -  na nadbudówce maszt kładziony o łącznej długości 2m z zamontowaną anteną 
       DGPS, odciągi i wzmocnienia,  podstawy do lamp i znaków dziennych, 
    -  poręcze zewnętrzne na nadbudówce, 
    -  wygłuszenie i wyłożenie (tapicerka/drewno) nadbudówki,  
    -  luk dachowy. 
 
1.11. Wyposażenie ratunkowe : 
 
Zgodne z wymogami konwencji ratowania życia na morzu oraz Komunikatem Nr 6 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 23 maja 2005 r. o wytycznych w 
sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz 
minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych 
dla statków specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową o pojemności 
brutto poniżej 500, dla kompletu osób na jednostce tzn. 8. 
 
1.12. Wyposażenie nawigacyjne i łącznościowe : 
 
-   Urządzenie zintegrowane firmy SIMRAD NSE12 radar(antena zamknięta, nadajnik  
    o mocy 4KW) lub  równoważne, GPS, echosonda BSM-1 lub równoważna, mapa 
   elektroniczna z oprogramowaniem wybrzeża  Bałtyku oraz Zalewu Szczecińskiego, 
-   Kompas satelitarny MX575 lub równoważny, 
-   Autopilot AP 28 lub równoważny, 
-   AIS SIMRAD NAIS-400 lub równoważny, 
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-   Wiatromierz + wskaźnik położenia steru IS20 lub równoważny,  
-   Radiotelefon SAILOR typ 6222 VHF DSC klasy D lub równoważny, 
-   Radio ICOM ICM-35 + ładowarka ręczna i stołowa lub równoważny, 
-   Kompas magnetyczny Offshore, 
-   Reflektor radarowy z certyfikatem dopuszczenia, 
-   Przechyłomierz, 
-   Róg mgłowy, 
-   Kompletne wyposażenie w światła nawigacyjne AQUA SIGNAL lub równoważne 
    i znaki wymagane  Prawidłem 27 m.p.z.z.m.. 
 
2. INNE UWAGI 
 
Doposażenie dodatkowe : 
-   przetwornica niskiej mocy 12V na 230V - 1500W, 
-   prostownik ładowania z lądu, 
-   kabel zasilania z lądu 50 m, 
-   wyłącznik główny zasilania z gniazdem podłączeniowym, 
-   gniazda hermetyczne na zewnątrz nadbudówki 24V i 230V, 
Doposażenie dodatkowe nadbudówki : 
-   kuchenka mikrofalowa i czajnik elektryczny, 
-   umywalka z instalacją przyłączeniową i spływową, 
-   WC typu jachtowego z szufladą, 
-   klimatyzacja, 
-  ogrzewanie „Webasto” z nastawami pracy i zegarem sterującym, 
-   dywaniki, 
-   podłoga (sztuczny teak), 
-   przedział pomieszczenia dziobowego podzielony i wykorzystany na pomieszczenia  
    z miejscami do spania, WC, bakisty i schowki, 
-   alarm przeciw-włamaniowy z powiadomieniem radiowym lub telefonicznym, 
-   oświetlenie wskaźników konsoli sterowniczej, 
-   szperacz ręcznie sterowany ze sterówki zamontowany na dachu nadbudówki, 
-   lampy oświetlenia pokładu rufowego (naświetlacze) szt. 2. 
 
2.1. Zintegrowany system hydrograficzny płytkowodny : 
 
-   Echosonda wielowiązkowa Konsgberg Maritime EM2040 lub równoważna, 
-   Echosonda jednowiązkowa Konsgberg Maritime EA400 lub równoważna, 
-   Żyrokompas cyfrowy: 
    -   system dwumotorowy, 
    -   dokładność statyczna nie gorsza niż 0.1 stopnia, 
    -   dokładność dynamiczna nie gorsza niż 0.4 stopnia, 
    -   automatyczna kompensacja dewiacji w funkcji prędkości i szerokości 
       geograficznej,  
    -   co najmniej 3 wejścia szeregowe, 
    -   napięcie zasilania 24V, 
    -   gwarantowana przez producenta wysoka odporność na chwilowe zakłócenia  
        zasilania.   
-  Czujnik przechyłów MRU-5 lub równoważny, 
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-  Oprogramowanie do zbierania i obróbki danych hydrograficznych: 
    -   HyPack Survey z modułem HYSWEEP lub kompatybilne, 
    -   HyPack Office lub kompatybilne. 
  - Komputer panelowy IPPC-6152-R1AE lub równoważny: 
    -  komputer o konstrukcji panelowej zintegrowany trwale z wyświetlaczem 
       kolorowym TFT 15”   o rozdzielczości co najmniej XGA, preferowany ekran 
        matowy, 
    -   procesor klasy x86 wykonany w technologii wielordzeniowej z wydajnością nie  
        mniejszą niż procesor   z zegarem 3 GHz, 
    -   pamięć co najmniej 4 GB, 
    -   dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500 GB, 
    -   system operacyjny wspierany przez producenta i współpracujący z posiadanym  
        przez Urząd Morski   oprogramowaniem hydrograficznym HyPack, 
    -   co najmniej 3 porty szeregowe RS232, 
    -   gniazda USB: nie mniej niż 4, w tym co najmniej jedno dostępne z frontu  
        panela, 
    -   co najmniej jeden interface 10/100/1000 Base-T, 
    -   napęd DVD-RW, 
    -   klawiatura i mysz optyczna, 
    -   napięcie zasilające 230VAC, 
    -   złącze na dodatkowy monitor VGA, lub inne kompatybilne z monitorem  
        dodatkowym (sternika), 
    -   złącze PS/2 dla klawiatury i myszy. 
-   System pozycyjny DGPS/RTK - Glonass – komplet, RTCM 3.1, 
-   Stacja referencyjna DGPS/RTK – Glonass – komplet, RTCM 3.1, 
-   Sonda do pomiaru profilu dźwięku Valeport „Monitor SVP” wraz z wyposażeniem  
    lub równoważna, 
-   Kadłubowa sonda prędkości dźwięku z zaworem kulowym, 
-   Drukarka atramentowa A3 HP Officejet 7110 lub równoważna, 
-   Monitor z repetytorem wskazań dla sternika: 
    -   przekątna ekranu 15”, 
    -   rozdzielczość ekranu 1280x1024, 
    -   złącze analog VGA lub inne kompatybilne z komputerem panelowym. 
 
                                                                                         
2.2. Kolorystyka jednostki : 
 
-   nadbudówka : biała 
-   dach nadbudówki : biały 
-   kadłub: niebieski 
-   pokład : szary 
 
2.3. Oznakowanie jednostki – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego : 
 
-   logo armatora 
-   znak wolnej burty / nazwa jednostki i port macierzysty 
-   tablica informacyjna – logo zgodne z wytycznymi realizowanego programu 
operacyjnego. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zakup zestawu pogłębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wejścia do Morskiego portu 

Rybackiego w Mrzeżynie. 

 
                  Unia Europejska 
                                         Europejski 
                                                Fundusz 
                                                       Rybacki 
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą 

inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

31 

 
2.4. Wyposażenie dodatkowe : 
 
-   komplet zawiesi do podejmowania jednostki z wody (wymagane atestowania), 
 
2.5 Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: 
  

-    odbiór ostateczny  nastąpi po uzyskaniu certyfikatu dopuszczenia jednostki   przez 
uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne  w Basenie  BON Świnoujście  po  
przeprowadzeniu  prób  na wodzie. 

   Całość  budowy należy przeprowadzić w oparciu o uznane materiały przez uznane 
Towarzystwo Klasyfikacyjne   oraz pod nadzorem uznanego Towarzystwa 
Klasyfikacyjnego. 

 
UWAGA 
1. Oprogramowanie pogłębiarki musi być  kompatybilne z oprogramowaniem 
jednostki do wykonywania pomiarów hydrograficznych.  
2. Koszty związane z ostatecznym odbiorem ww.  jednostek przez Towarzystwo 
Klasyfikacyjne ponosi Wykonawca. 
3. Wraz z zestawem pogłębiarskim muszą być dostarczone  : 
-  karty gwarancyjne, 
-  wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym, 
-  zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 
-  specyfikacja katalogowa (handlowa), 
- instrukcje uzytkowania, 
-  wykaz materiałów zużywalnych,  wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji  
  zestawu, 
-  wymagane certyfikaty. 
 
Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w 
języku polskim.  
 
 
 
 
 

                                                     Zatwierdził 
                                Dyrektor Urzędu Morskiego  
                                                                                     w Szczecinie 
 
                                                                              Andrzej Borowiec 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 

nr faksu: ………………………… 

nr telefonu: ……………………… 

 

 

Formularz oferty 

 

Ja(My) niżej podpisany(ni) ............................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
........................................................................................................................................ 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :  

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie, 
 składam(y) niniejszą ofertę. 

1. Oferuję(my) realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 
zestaw pogłębiarski: 

Ogółem warto ść netto :……………………  …….……….……......................... zł, 

(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 

powiększoną o podatek VAT (      ) w kwocie*: …….……….……...................... zł, 

(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 

Ogółem warto ść brutto :  ………………………….………..…............................zł, 

(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł). 

2. Termin wykonania zamówienia (graniczny) wynosi: 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy.  
3. Oświadczam(y), że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

4. W razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
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5. Oświadczam(y), że oferta zawiera**/nie zawiera** informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
z późn. zm.). Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
…………..…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………… . 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty 
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert 
(art. 270 i 297 kodeksu karnego). 
 

 

 

 

 

........................................................................ 

(data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 

  

 

 

 

* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym 
zakresie prawa polskiego 

** niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustaw y 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie, 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

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 zdolnym 
do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

                                                          ........................................................................ 

                                                            data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                               uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku 
                                                               oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  w zakresie art. 24 ust.1 
ustawy 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                 (pełna nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                 (siedziba Wykonawcy) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie, 

oświadczam (my), że Wykonawca, którego, reprezentuję (jemy): 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Niniejsze o świadczenie potwierdza ww. okoliczno ści na dzie ń składania ofert. 
 
 
 
 
 
                                                   ........................................................................ 

data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                               uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy  
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                                                                                                Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

 

Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie,  

 

oświadczam, że nie ogłoszono wobec mnie upadłości*/ogłoszono wobec mnie 
upadłość, lecz po jej ogłoszeniu zawarłem(łam) układ zatwierdzony prawomocnym 
wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego*. 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

data i podpis osoby fizycznej 

 

 

 

 

 

 

* odpowiednio skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

...................................................... 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni)………………………………………………………………. 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                 (pełna nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                 (siedziba Wykonawcy) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 

Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie.  

składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom: 
 
 

L.p. Część prac powierzonych Podwykonawcom 

  

  

  

 
 
 
 
 
                                                        ....................................................................... 
                                                                          data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                               uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku   
                                                               oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

 

Zobowi ązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegaj ącego si ę o zamówienie 

 

Zobowiązuję się do oddania ……………………………………………………………...…. 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o 

zamówienie) 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn. 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie,  

 

w zakresie*: - wiedzy i doświadczenia, 

 - potencjale technicznym, 

  - osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

  - zdolnościach finansowych, 

 

zgodnie z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

……………….………………...………………… 

data i podpis składającego zobowiązanie 

 

 

 

* należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zakup zestawu pogłębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wejścia do Morskiego portu 

Rybackiego w Mrzeżynie. 

 
                  Unia Europejska 
                                         Europejski 
                                                Fundusz 
                                                       Rybacki 
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą 

inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

39 

                                                                                                                             
Załącznik nr 7 do SIWZ  

...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 

Wykaz wykonanych dostaw 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

Zakup zestawu pogł ębiarskiego w ramach operacji pt. Przebudowa wej ścia do 
Morskiego portu Rybackiego w Mrze żynie,  

 

składam(y) wykaz wykonanych dostaw: 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
Odbiorcy 

zamówienia 

Data 
wykonania 
zamówienia 

     

     

     

     

     

     

 

UWAGA: 

Do wykazu załączamy dokumenty (np.: referencje) potwierdzające, że dostawy 
te zostały wykonane należycie. 

 

........................................................................ 

data i podpis(y) osoby(osób) 
                                                                          prawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
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                                                                                                Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                                              

UMOWA NR – WZÓR dot. PO-II-370/ZZP-3/17/14 
 
 

W dniu ………… r. w  Szczecinie  pomiędzy: Skarbem Pa ństwa –Dyrektorem 
Urzędu Morskiego w  Szczecinie,  Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: 
 
Andrzeja Borowca              - Dyrektora Urzędu 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a : 
……………………………. 
reprezentowanym przez : 
  
……………………………… 
                     
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 

została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
fabrycznie nowego zestawu pogłębiarskiego, w skład którego wchodzą 
następujące jednostki pływające (przedmiot umowy): 
a) pogłębiarka z opuszczanym ramieniem z głowicą ssącą wyposażoną w 

spulchniacz mechaniczny (pogłębiarka) 
b) holownik – jednostka pomocnicza dla obsługi pogłębiarki (holownik) 
c) łódź do pomiarów hydrograficznych (jednostka hydrograficzna) 

2. Szczegółowe charakterystyki jednostek pływających wymienionych w ust. 1 
określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy oraz w opisie technicznym zestawu pogłębiarskiego Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy  w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. 
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2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony na terenie placówki 
Zamawiającego – w basenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu – 
ul. Fińska 5. 

3. Odbiór zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczo – odbiorczym 
podpisanym przez upoważnione przez każdą ze stron osoby. 

4. Dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego uważany będzie za dzień 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Odbiorowi podlegał będzie cały zestaw pogłębiarski oznaczony w § 1, odbiory 
częściowe osobno dla pogłębiarki i holownika i jednostki hydrograficznej nie są 
przewidziane.  

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru i planowanym 
terminie odbioru co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ….. zł 
…………. słownie ……..netto plus podatek VAT według stawki ….. w sumie brutto 
…….z ł słownie …….., w tym: 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące należności: 
a) wynagrodzenie z tytułu dostarczenia pogłębiarki ….. zł …………. słownie 

……..netto plus podatek VAT według stawki ….. w sumie brutto …….z ł 
słownie …….. 

b) wynagrodzenie z tytułu dostarczenia holownika ….. zł …………. słownie 
……..netto plus podatek VAT według stawki ….. w sumie brutto …….z ł 
słownie …….. 

c) wynagrodzenie z tytułu dostarczenia jednostki hydrograficznej ….. zł …………. 
słownie ……..netto plus podatek VAT według stawki ….. w sumie brutto …….z 
ł słownie …….. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca 
zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy poza 
wyraźnie wskazanymi w umowie kosztami, które zobowiązuje się ponieść 
Zamawiający. 

4. W szczególności wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje: 
a) koszty przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, materiałami 

eksploatacyjnymi, częściami serwisowymi i zapasowymi wymienionymi 
załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do umowy. 

b) koszt wszystkich ubezpieczeń związanych z realizacja przedmiotu umowy do 
czasu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

c) koszt przeprowadzenia prób przedmiotu umowy 
d) koszt szkoleń określonych umową 
e) koszt nadzoru uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego i uzyskania 

dokumentów klasyfikacyjnych 
f) koszt wykonania w języku polskim niezbędnej dokumentacji przedmiotu 

umowy i instrukcji obsługi 
g) prawo do korzystania z dokumentacji technicznej, o której mowa w § …… 
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§ 4 

1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § .2 ust. 3. 

2. Faktura zostanie opatrzona 30 dniowym terminem płatności, który będzie liczony 
od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie uiszczone przez Zamawiającego 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………… 

4. Podatek od towarów i usług zostanie odprowadzony przez stronę, która zgodnie z 
przepisami obowiązującymi tą stronę uznana będzie za płatnika tego podatku. 

 

§ 5 

1. W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego pisemnego sprawozdania z wykonania prac 
określonych harmonogramem. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod nadzorem wybranego przez 
Wykonawcę uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 5 
pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 
228 poz. 1368, z późn. zm.). 

4. Uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno posiadać 
siedzibę lub czynne przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany i wyposażony zgodnie z przepisami 
uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego. 

6. Materiały i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być nowe 
oraz posiadać certyfikaty uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego w zakresie 
wymaganym przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne oraz właściwy Urząd 
Morski. 

7. Dokumenty klasyfikacyjne wydane przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne 
oraz dokumenty wydane przez Urząd Morski Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu po zakończeniu prób przedmiotu umowy. 

8. Dokumenty klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 7 powinny pochodzić od 
uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego posiadającego siedzibę lub czynne 
przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

1. Zamawiający będzie nadzorował wykonanie umowy poprzez swoich 
upoważnionych przedstawicieli w osobach: 
a) ……….. 
b) ……….. 

2. Wykonawca będzie nadzorował wykonanie przedmiotu umowy poprzez swoich 
upoważnionych przedstawicieli w osobach: 
a) ………………………….. 
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b) ………………………….. 
3. Strony w każdym czasie mogą wskazać inne osoby upoważnione do nadzoru w 

ich imieniu, niż wymienione w ust. 1. Zmiana w/w osób nie będzie stanowiła o 
zmianie umowy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom nadzorującym realizację 
umowy dostępu do wszystkich miejsc realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu 
do materiałów i dokumentów związanych z jego realizacją. 

 
§ 7 

1. Przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 zostaną 
wykonane próby dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

2. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami oraz pod nadzorem 
uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 i w 
szczególności będą polegały na sprawdzeniu zarówno w warunkach postoju jak i 
podczas ruchu jednostek zgodności przedmiotu umowy z treścią umowy. 

3. W szczególności, podczas prób sprawdzona będzie prawidłowość współpracy i 
kompatybilność wszystkich jednostek pływających stanowiących przedmiot 
umowy z uwzględnieniem zainstalowanych na nich urządzeń i oprogramowania. 

4. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do prób jak i do odbioru przedmiotu 
umowy będzie dostarczenie przez Wykonawcę na 7 dni przed planowaną próbą 
kompletu instrukcji technicznych i innych informacji w języku polskim, 
umożliwiających bezpieczną i prawidłową eksploatację przedmiotu umowy na 
które składać się będą osobno dla pogłębiarki, holownika i jednostki 
hydrograficznej: 
a) instrukcja eksploatacyjna jednostki 
b) podręcznik szkoleniowy 
c) instrukcje obsługi urządzeń zainstalowanych na jednostkach 
d) wymagana przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne dokumentacja 

techniczno – ruchową poszczególnych maszyn i urządzeń jednostki 
e) wymagane przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne plany poszczególnych 

instalacji. 
5. Wszelka dokumentacja składana przez Wykonawcę sporządzona będzie w formie 

papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej 
6. W terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca dostarczy również 

Zamawiającemu wszystkie licencje, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
świadectwa, karty gwarancyjne, atesty,  jak również inne dokumenty niezbędne 
do użytkowania przedmiotu umowy i zainstalowanego na jednostce sprzętu, 
urządzeń, wyposażenia i oprogramowania. 

7. Protokół zdawczo  - odbiorczy zostanie podpisany przez strony po pomyślnie 
przeprowadzonych próbach, po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 
ust. 7. umowy oraz po przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 8. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych istotnych wad 
przedmiotu umowy lub istotnych braków dokumentów, o których mowa w ust. 3 – 
6 – odbiór przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu stwierdzającego ten 
odbiór przez Zamawiającego nastąpi dopiero po usunięciu przez Wykonawcę 
wadliwości lub nieprawidłowości przedmiotu umowy bądź braków dokumentów. 
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9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych nieistotnych wad 
przedmiotu umowy lub istotnych braków dokumentów, o których mowa w ust. 3 – 
6 – Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy i podpisać protokół 
zdawczo – odbiorczy wyznaczając Wykonawcy termin 14 dniowy na usunięcie 
wadliwości lub nieprawidłowości przedmiotu umowy bądź braków dokumentów.  

10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
§ 8 

1. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego będzie 
przeprowadzenie przez Wykonawcę własnym staraniem i na swój koszt szkolenia 
dla załogi Zamawiającego w ilości 4 osób w zakresie określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. Szkolenie przeprowadzone będzie w miejscu odbioru przedmiotu umowy 
określonym w § 2 ust. 2 umowy.  

3. Szkolenia odbywać się będą w języku polskim. 
4. W terminie 7 dni przed planowanym terminem szkolenia Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu materiały szkoleniowe w ilości egzemplarzy odpowiadającej 
ilości osób szkolonych w języku polskim w formie pisemnych instrukcji i na 
nośnikach elektronicznych. 

 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot 
umowy w tym na wszystkie urządzenia, oprogramowanie i elementy wyposażenia 
zainstalowane na przedmiocie umowy. 

2. W związku z ustalonym terminem gwarancji okres obowiązywania uprawnień 
Zamawiającego wynikających z rękojmi zostaje przedłużony o trzy miesiące w 
stosunku do terminów wynikających z gwarancji i wynosi 27 miesięcy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za wszelkie wady przedmiotu 
umowy zmniejszające jego wartość użytkową lub estetyczną. 

4. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi Zamawiający będzie zgłaszał 
pocztą elektroniczną na adres ……. lub faksem na nr ………. 

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego ……… lub faksem 
na nr ………. 

6. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego zobowiązany jest złożyć oświadczenie o uznaniu reklamacji bądź 
jej odrzuceniu ze wskazaniem przyczyn dla których reklamacja nie będzie 
uznana. Brak oświadczenia w w/w terminie będzie uznawane przez strony jako 
uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

8. Wady usuwane będą przez Wykonawcę w miejscu postoju przedmiotu umowy 
wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Strony w drodze zgodnego porozumienia dopuszczają przedłużenie terminów 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających ze zgłoszonej przez 
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Zamawiającego reklamacji w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od Wykonawcy (np. technicznych lub technologicznych) termin 
określony w ust. 7 okaże się niemożliwy do dotrzymania. Wykonawcę obciąża 
ciężar wykazania faktycznego wystąpienia powyższych okoliczności. 

10. W przypadku gdy wskutek wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9, termin 
usunięcia wad zostanie wyznaczony na ponad 14 dni Zamawiający będzie miał 
prawo do zażądania od Wykonawcy dostarczenia i zainstalowania na własny 
koszt urządzenia zastępczego w miejsce wadliwego na czas niezbędny do 
usunięcia wad. Urządzenie zastępcze powinno odpowiadać parametrom 
urządzenia zastępowanego. 

11. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rękojmi ujawni się wada lub wady i 
zostaną dokonane trzy naprawy danej rzeczy, a rzecz ta pozostanie wadliwa, 
Wykonawca jest zobowiązany wymienić tę rzecz na nową. W przypadku braku 
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przez wykonawcę, Zamawiający może we 
własnym zakresie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody sądu, wadliwą 
rzecz wymienić i wynikłymi z tego kosztami obciążyć Wykonawcę. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca przedmiotu umowy, lub producenci wyposażenia i 
urządzeń zainstalowanych na przedmiocie umowy wymagają w okresie 
gwarancyjnym wykonywania okresowych przeglądów technicznych, wykonawca 
zobowiązany będzie do ich przeprowadzania w miejscu postoju przedmiotu 
umowy wraz z wymianą i uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do wykonania okresowych przeglądów technicznych. Koszty 
wykonania w/w przeglądów oraz koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych 
zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego 
wynikającego z niniejszej umowy. 

13. Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania 
Zamawiającego płatnego serwisu przedmiotu umowy na terenie Rzeczpospolitej 
Polski przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego oraz zapewni w tym okresie dostęp do części zamiennych. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas lub w 
okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

d) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o których 
mowa w § 12 – 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  z tytułu odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
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wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy, z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli: 
a) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej 

szkody, 
b) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w ust. 1 lub 2. 

 

§ 11 

1. Wykonawca ma prawo do posługiwania się w toku realizacji umowy z usług 
podwykonawców pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego zarówno na osobę podwykonawcy jak i na zakres wykonywanych 
przez podwykonawcę prac. 

2. Powierzenie realizacji części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
żadnego z zobowiązań umownych względem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i 
dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jak za własne działania i 
zaniechania. 

 

§ 12 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w uznanym, wiarygodnym finansowo 
towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie 
niższa niż równowartość 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów 
złotych) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej 
przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego z wykonywaniem niniejszej 
umowy.  

3. Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną 
osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone 
osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, także 
zawodowej, w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do 
dostarczenia Zamawiającemu, polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 
wpłaty składek lub innego odpowiedniego dokumentu, dowodzącego, że 
ubezpieczenie zostało uzyskane i będzie ważne przez okres obowiązywania 
umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez cały okres obowiązywania umowy będzie 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych dla 
Zamawiającego od warunków wskazanych w polisie, o której mowa w ust. 1 
powyżej. W tym celu każdorazowo nie później niż w terminie 14 dni przed datą 
wygaśnięcia dotychczasowej polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
kopię nowej polisy lub dowód przedłużenia ważności dotychczasowej. 
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§ 13 

Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią, 
zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w 
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić. 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa 
autorskie do dokumentacji technicznej na podstawie której Wykonawca dostarczy 
przedmiot umowy. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, wyraża zgodę na czas 
nieokreślony na wykorzystywanie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
przedmiotu umowy do późniejszych remontów, modernizacji i adaptacji 
przedmiotu umowy wykonywanych przez Zamawiającego bądź osoby trzecie na 
zlecenie Zamawiającego, w tym do celów związanych na utrwalanie i 
zwielokrotnianie dokumentacji technicznej metodą kserograficzną i elektroniczną 
oraz udostępnianie tejże dokumentacji osobom trzecim. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego uwolnienia Zamawiającego 
od roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem praw 
autorskich, o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy nie naruszy praw 
własności przemysłowej osób trzecich. Postanowienia ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

 

§ 15 

1. Strony dopuszczają zmianę zawartej umowy wyłączenie w sytuacji gdy zmiana ta 
nie będzie pozostawała w sprzeczności z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. W szczególności strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach i na następujących warunkach 
a) w przypadku gdy wykonanie odbioru i prób przedmiotu umowy nie będzie 

możliwe z uwagi na występujące w tym czasie złe warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające żeglugę jednostek pływających bądź sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania zainstalowanych na nich urządzeń – termin 
wykonania umowy może być przesunięty o rzeczywisty czas trwania 
przeszkód. 

b) konieczności dostosowania przedmiotu umowy do obowiązujących przepisów i 
wymagań klasyfikacyjnych, jeżeli weszły one w życie po dniu otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta 
została niniejsza umowa. 

c) w przypadku gdy po zawarciu umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, 
do wynagrodzenia Wykonawcy netto należnego z tytułu wykonania umowy 
doliczona zostanie kwota podatku VAT według stawki obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury.  
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§ 16 

1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy w wysokości … % wynagrodzenia całkowitego 
umowy tj. ……. zł. (słownie: ………………..…………………….. złotych) w formie 
………………………… zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. ”  

2. Zamawiający zalicza zabezpieczenie na swoje dobro w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Strony ustalają, że 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwrócone zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być bezwarunkowa i 
nieodwołalna. 

 

§ 17 

1. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy podlegają jurysdykcji polskich 

sądów powszechnych i rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy 
rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Językiem właściwym dla komunikowania się we wszelkich sprawach związanych 
z wykonaniem niniejszej umowy jest język polski. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
polskiego prawa powszechnego a w szczególności ustawa Prawo zamówień 
publicznych i ustawa Kodeks cywilny. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim – trzech dla Zamawiającego i jednym dla wykonawcy. 

 

§ 18 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – opis techniczny zestawu pogłębiarskiego Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 


