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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/53/12 

 

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

Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441, 
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa 

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa  :  CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Główny przedmiot: 79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawniczego. 

Kompleksowa obsługa prawna dwóch inwestycji:  

- „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście – Szczecin (Kanał Piastowski 
i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”, 

- „Przebudowa falochronów i umocnie ń brzegowych zapewniaj ących dost ęp do portu 
w Dziwnowie”.  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na obsłudze prawnej 
Zamawiającego w związku z realizacją kontraktów na dwie inwestycje: 

 - „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap 
II, strona wschodnia i zachodnia”, 

- „Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu 
w Dziwnowie”. 

Projekty są na etapie ukończenia procedur o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych. Dla obydwu inwestycji podpisano umowy o pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu. 

Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2a ustawy Pzp. nr kategorii 21 Usługi prawnicze. Zamawiający 
skorzystał z przysługującego mu, na mocy art. 5 ust. 1 ustawy Pzp prawa do ustalania 
kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy, odstąpienia od obowiązku 
żądania niektórych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz odstąpienia od stosowania przepisów ustawy dotyczących terminów 
składania ofert. 
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Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

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

Zamawiaj ący  przewiduje udzielenia  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert:  

 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 
 
a) cena brutto – 65 % = 65 pkt  – maksymalna ilość punktów; 
 
  (cena najni ższa/cena badana) x 65 pkt 
 
b) dodatkowe punkty w ilości 20 pkt  Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 

przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata) doświadczenia w 
zakresie obsługi prawnej przy realizacji  zadania inwestycyjnego prowadzonego w 
formule warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych o wartości nie 
mniejszej niż 200 mln zł brutto w dziedzinie hydrotechniki; 

c) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt  Wykonawca uzyska w przypadku ukończenia 
przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata)  studiów w tym 
podyplomowych w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o wzory kontraktowe 
FIDICK  lub równoważne; 

d) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt   Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 
przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata) doświadczenia 
w wykonywaniu zawodu minimum 8 lat; 

e) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt   Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 
polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę ubezpieczenia  minimum 3 miliony złotych. 

 
W zakresie kryteriów b), c) i d) dodatkowa punktacja przyznawana jest niezależnie od 
ilości wskazanych członków zespołu prawnego. 
 

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, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie 
na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w 
SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 
 
1.2. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą 
warunki dotycz ące: 
 

1) Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 
2) Posiadania wiedzy i do świadczenia:  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, świadczył dwie  usługi prawnicze  (trwające lub zakończone)   
związane z realizacją lub nadzorem zadań  inwestycyjnych prowadzonych w 
formule Warunków Kontraktowych FIDIC lub   równoważnych.  
Przy czym jedno zadanie inwestycyjne musi być o wartości nie  mniejszej niż 
100 milionów  złotych brutto. 

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu 
NBP na siedem dni przed składaniem ofert. 
 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami 
zdolnym do wykonania zamówienia: 
 
a) Potencjał techniczny. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 
udziału  w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  SIWZ. 

 
b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca musi dysponować zespołem prawnym składającym się z 
minimum trzech radców prawnych/adwokatów. Osoby te muszą się 
legitymować kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do 
funkcji, jakie  zostaną im powierzone. 
- Radcy prawni lub adwokaci (minimum trzy osoby) muszą posiadać aktualny 
wpis na listę radców prawnych/adwokatów, 
- Jedna osoba musi posiadać  minimum 5 lat doświadczenia w świadczeniu 
usług prawnych, jako radca prawny lub adwokat. 
- Podmiot ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne musi 
dysponować minimum jednym specjalistą technicznym posiadającym 
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez 
ograniczeń, który pełnił funkcję przedstawiciela Wykonawcy (lub równoważną) 
lub Inżyniera Kontraktu (lub równoważną) w ramach inwestycji realizowanej w 
formule Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych. 

 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawca musi posiadać aktualną polisę (opłaconą) od odpowiedzialności 
cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę  minimum 1,5 mln 
złotych. 
 

1.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 

 
1.3.1. Na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp,i 
których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony SIWZ  należy - pod 
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rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
 
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego 
do wykonania zamówienia, także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełnienia 
warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 1.2.ppkt 3)b) . 
 
c) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 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 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w 
celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 1.2. ppkt 
2).  
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
1.4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 
1.4.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów 
oświadczenia 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
1.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania podstawie art. 24 ust. 2 pkt4) 
ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: 
 
1.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
1.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust.1pkt 2 ustawy Pzp. 
 
1.6. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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1.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 
 
1.6.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w SIWZ, 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. 
 
1.6.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.6.1. i 1.6.2., powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
1.6.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
Zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 
Termin wykonania zamówienia:   –   
Zamówienie będzie realizowane maksymalnie przez okres 30 miesięcy, nie dłużej niż 
do dnia  30.VI. 2015 roku.       
   
Wadium: 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 2010 r. Nr 113, poz. 759; późn. zm.). 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 109 , w terminie do dnia 25.10.2012 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 Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój nr 407 ,  
dnia 25.10.2012 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  12.10.2012 roku, nr ogłoszenia  218459 - 2012   
 
 
 
 
 


