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Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZE Ń 

NR PO-II-/370/ZZP-3/14/16 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE, 
PLAC STEFANA BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 91 4403 523, fax: 91 4403 
441,e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – Robota budowlana 

Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa ostrogi o dług ości L=273 m przy polu 
refulacyjnym D 
 
 Symbol kategorii CPV 45240000 
 
1.  Przedmiot zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest naprawa ostrogi przy polu refulacyjnym D o długości  L= 273 
m, uszkodzonej na skutek oddziaływania lodu i falowania w okresach sztormowych 
Przedmiot zamówienia – naprawa ostrogi opisany jest szczegółowo w Opinii technicznej 
„Ocena stanu technicznego ostrogi o długości ca 200 m przy polu refulacyjnym D w 
Świnoujściu” sporządzonej przez mgr inż. Feliksa Zjawina w kwietniu 2016 r. projekt nr F-
137. Zakres prac ujęty jest w przedmiarze robót, będącym załącznikiem do opinii. 
 
2. Lokalizacja    
Pole D zlokalizowane jest na działce 417/1 przy południowym cyplu wyspy Uznam, rozciąga 
się wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin, od km14,00 do km 15,800, po zachodniej 
stronie Kanału Piastowskiego.  
Przeznaczone jest dla  odkładania urobku  z pogłębiania toru wodnego od km 0,00 do km 
32,00. 
dojazd do obiektu: 
drogą wodną - torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy przystani 
dla refulera, lub drogą leśną od m. Karsibórz i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego  w 
kierunku południowym, do falochronów wyjściowych na Zalew Szczeciński. 
Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów, miejsca schronienia mienia Wykonawcy w 
czasie wykonywania zleconych prac. 
 
3. Zakres uszkodze ń ostrogi  
Określone zostały 4 typy uszkodzenia ostrogi: 
3.1. odcinek długości ok. 127 m, gdzie część górnych koszy gabionowych została miejscami 
nieznacznie przesunięte poza projektowana linię umocnienia, brakuje warstwy ochronnej z 
kamienia łamanego, 
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3.2. odcinek długości ok. 20 m, gdzie zostały uszkodzone  dwie warstwy koszy – zostały 
zepchnięte z materaca i poprzesuwane w kierunku lądu, 
3.3. odcinek długości 40 m gdzie uszkodzone zostały górne kosze gabionowe – tylko 
miejscowe uszkodzenia ostrogi, 
3.4. odcinek długości 86 m, gdzie część górnych koszy gabionowych została przesunięta o 
kilka metrów w kierunku lądu (istniejącego pola refulacyjnego), poza projektowana linię 
umocnienia. 
 
4. Zakres zamówienia w kolejno ści technologicznej  
4.1. wstępnie rozeznać dno przy ostrodze oraz stanu technicznego pozostałej części ostrogi; 
w przypadku stwierdzenia ubytków materiału w materacach faszynowo – kamiennych  
dosypać do nich kamień o średnicy 15-20 cm, 
4.2. poprawić korpus ostrogi wykorzystując kamień z poprzesuwanych koszy gabionowych, 
4.3. uformować skarpę  o nachyleniu 1:1,5 od strony zalewu z kamienia o średnicy 15-20 cm 
oraz o nachyleniu 1:1 od strony pola refulacyjnego zgodnie z opinią techniczną- projektem nr 
F-137, 
4.4.rozścielić na korpusie geowłókninę, następnie wykonać piaskiem obsypkę zachowując 
skarpę o projektowanym pochyleniu 1:3, 
4.5. od strony zalewu wykonać warstwę zabezpieczającą jako narzut kamienny o grubości 
50 cm z kamienia łamanego o średnicy 20-45 cm zachowując pochylenie skarpy 1:1,5. 
Zamawiający dysponuje kamieniem łamanym w ilości 1337 m3 złożonym przed nasadą 
falochron zachodniego I Bramy Torowej w odległości od ostrogi około 1,6 km. Kamień ten 
Zamawiający przeznaczył na wykonanie prac naprawczych ostrogi i powinno to zostać 
uwzględnione przez Wykonawcę przy kalkulowaniu kosztu robót. 
 

5.  Wymagania dotycz ące wykonania zamówienia  

5.1. wymagania ogólne 
W związku z tym, że pole refulacyjne D leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przyrody, Wykonawca zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
przyrody , m. in. : 

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.1220; wraz z późn. zmianami), 

b) Rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 
października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego nr 108, poz. 1862). 

Prace będą wykonywane  w terenie oddalonym od siedzib ludzkich na terenie o miejscami 
niestabilnym  podłożu. 
Prace należy prowadzić stosując przepisy zasady bhp szczególne w zakresie wykonania i 
odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  melioracyjnych oraz leśnych. Ponadto 
wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności 
bezprzewodowej 
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami uczestniczącymi w 
realizacji zamówienia , które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach 
zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, 
poz. 1141). 
 
5.2. plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia („bioz”) wykonany zgodnie z art. 21 a ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane ( j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 
1256). 

5.3. wymagania dotycz ące doświadczenia 

Wykonawca musi się wykazać niezbędnym doświadczeniem załączając do oferty wykaz 
prac podobnych oraz wykaz osób zgodnie z Rozdziałem V ust. 2 pkt. 8) i 9)   
Zamawiający uzna że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli: 
5.3.1. wykaże się co najmniej trzema wykonanymi w okresie ostatnich pięciu lat, lub jeśli 

okres działalności jest krótszy, w tym okresie, pracami  w zakresie budowy lub 
remontu umocnień brzegów morskich lub tam przeciwpowodziowych o wartości 
minimum 90 000 zł brutto każda, dokumentując to stosownymi dowodami 
należytego wykonania robót 

5.3.2. wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże 
się niezbędnym minimum tj. musi dysponować  jedną osobą, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
hydrotechnicznej, bądź (w  przypadku uzyskania uprawnień w okresach 
obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa Budowlanego) w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych 
, albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń)  
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia wymaganych uprawnień osoby wykonującej funkcje określone w 
Rozdziale V ust. 2 pkt. 8 SIWZ  dołączając do umowy kserokopie stosownych 
uprawnień zawodowych oraz przynależności do izby samorządu zawodowego.  

 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  nie przewiduje udzielanie  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert:  

Zastosowane kryteria oceny ofert:  
 

Cena (C) – znaczenie 90% - waga 0,90 
Termin wykonania zamówienia (T) – znaczenie 10% - w aga 0,10 
 
1) Cena – (C) znaczenie 90% - waga 0,90 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena = 90 pkt  
 
Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według następującego wzoru:  
 
C = Cn / Cb x 100 pkt x 0,90 
 
gdzie: 
C – kryterium cena 
Cn – cena brutto oferty najkorzystniejszej 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 
2) Termin wykonania zamówienia (T) znaczenie 10% - waga 0,10 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium  termin wykonania zamówienia  = 10 
pkt  
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Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 1 sierpnia 2016  r. 
Zamawiający przyzna dodatkowo punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za termin 
wykonania zamówienia w podanych poniżej przedziałach czasowych, 
w następujący sposób:  
 
- do 1 sierpnia 2016 r.  -   0 pkt  
- do 25 lipca 2016 r.    -   5 pkt  
- do 18 lipca 2016 r.   - 10 pkt  
 
Sposób oceny ofert: 
 
Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów = 100 pkt . Oferta, która otrzyma 
największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą 
w oparciu o poniższy wzór  S = C + T – największa ilość punktów (S) wyliczonych 
w ten sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 
wymaganiom zawarty w ustawie Pzp, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. 

 

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 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 zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 
ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a usta wy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

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

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy 
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wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

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

4) Informacja Wykonawcy, o braku przynale żności do grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 26 ust 2 d.  W przypadku, gdy Wykonawca należy do 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z póz. zm.) 
zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

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

5) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom - Zał ącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy 
Podwykonawcom. 

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6  
do niniejszej 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 dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia; 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

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

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 
 

(Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 
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8) Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia – Zał ącznik 
nr 7  do niniejszej SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponowa ć  jedną 
osob ą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności hydrotechnicznej, bądź (w  przypadku uzyskania uprawnień w okresach 
obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa Budowlanego) w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych , 
albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń)  

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

9) Oświadczenie Wykonawcy – Zał ącznik nr 8  do niniejszej SIWZ, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

10)  Wykaz robót budowlanych – Zał ącznik nr 9  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykonał minimum trzy prace w zakresie budowy lub remontu umocnień 
brzegów morskich lub tam przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 90 tys. 
zł każda    

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną 
składa jeden wykaz robót budowlanych 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. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz oferty (w przypadku składania oferty wspólnej 
należy złożyć jeden dokument). 

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

4 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 
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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 niżw dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

 

Wykonawcy zagraniczni 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 1 niniejszej 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; 
2. Dokumenty, o których mowa w ust 1powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

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

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

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

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
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 informacja z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej - składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka 
cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

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

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

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

 

Zmiana umowy 
1) Wszystkie zmiany  umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności 
2) Zmiany do umowy nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3) Zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 2 wzoru umowy może 

nastąpić tylko w przypadku okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
uniemożliwiających wykonywanie robót (stan morza ponad 3º, b. wysokie 
temperatury powietrza zagrażające bezpieczeństwu pracujących osób). Wówczas 
termin zakończenia robót ulega przesunięciu o ilości dni, w których  te okoliczności 
wystąpiły  

 

Termin wykonania zamówienia, gwarancja, r ękojmia 
1. Termin wykonania zamówienia: do  1 sierpnia 2016 r.  
2. Gwarancja minimalna: brak 
3. Rękojmia: brak  

 
Wadium: Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium  
 
Termin wykonania zamówienia jest dodatkowym kryteri um oceny ofert. 
Sposób wyliczenia punktów w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert 
został szczegółowo opisany w Rozdziale XII – wybór oferty najkorzystniejszej. 
 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy : brak  

Wartość zamówienia  nie przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.). 
 
Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin  pok. nr 110 , w terminie do dnia 23.06.2016 r. do 
godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 ,  
dnia  23.06.2016 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  dnia  07/06/2016 r.  pod numerem: 72651- 2016 


