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-3/36/13

Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie.
Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, 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 robota budowlana : CPV – 45000000, 45100000,
45200000, 45110000, 45241500, 45231400, 45240000, 45243600, 45255121,
45233220, 45262310, 71200000

Wykonanie robót budowlanych z projektowaniem w ramach Inwestycji pod
nazwą „Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie”
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z projektowaniem w celu realizacji inwestycji
pod nazwą: „Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie” (zwanej
również „Inwestycją”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w części
III SIWZ i stanową go w szczególności: Program Funkcjonalno – Użytkowy (zwany również:
„PFU”), Rysunki, Projekt dla Inwestycji, Specyfikacje (dostarczone przez Zamawiającego).

Realizacja Inwestycji składać będzie się z następujących faz:
−

FAZA I – wykonanie optymalizacji Projektu dla Inwestycji w zakresie
wskazanym w PFU wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego wszelkich dodatkowych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
w tym w szczególności zamiennego pozwolenia na budowę i to zgodnie z
Kontraktem i PFU,

−

FAZA II - realizacja i wykonanie Robót w oparciu o Projekt dla Inwestycji (oraz
Zamienny Projekt dla Inwestycji), Specyfikacje Techniczne (oraz ewentualnie
dodatkowe Specyfikacje Techniczne opracowane przez Wykonawcę), Decyzje
(ewentualnie

również

wszelkie
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administracyjne uzyskane w związku z optymalizacją Projektu dla Inwestycji) i
to zgodnie z Kontraktem i PFU – w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej i Czasu na Ukończenie,
−

FAZA III - zagospodarowanie terenu Inwestycji wraz ze złożeniem
zawiadomienia

o

zakończeniu

budowy

dla

celu

uzyskania

przez

Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji i to zgodnie z
Kontraktem i PFU,
−

FAZA IV - usunięcie wad i usterek Inwestycji w trakcie trwania Okresu
Zgłaszania Wad i to zgodnie z Kontraktem i PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
−

wykonanie optymalizacji Projektu dla Inwestycji w zakresie wskazanym w PFU,

−

opracowanie koniecznych wniosków oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego
niezbędnych decyzji, pozwoleń lub ich zmian w celu wybudowania, przekazania
Inwestycji do eksploatacji zgodnie z obowiązującym Prawem oraz postanowieniami
Kontraktu,

−

uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz w celu wybudowania i
przekazania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z obowiązującym Prawem oraz
postanowieniami Kontraktu,

−

wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji wraz dostawą wszelkich
wymaganych maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia,

−

przeprowadzenie wymaganych Kontraktem sprawdzeń i prób,

−

przeszkolenie Personelu Zamawiającego,

−

przekazanie do eksploatacji całości Inwestycji wraz z podjęciem wszelkich
niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego uprawnienia
do użytkowania Inwestycji,

−

usunięcie wad przedmiotu Inwestycji.

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w sposób wskazany w we wzorze umowy
– części II SIWZ (zwanym również: „Kontraktem”) oraz w oparciu o dokumenty objęte
Kontraktem.
Kontrakt opracowany został w oparciu o Warunki Kontraktowe według FIDIC:
„Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”
pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des
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Ingénieurs-Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria), czwarte
wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tzw. „Warunki Ogólne
Kontraktu”), które zostały zmienione i/lub uzupełnione Warunkami Szczególnymi Kontraktu.

W ramach zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty wskazane
szczegółowo w części III SIWZ – Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na IV kwartał 2013 roku.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.

Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:

1)

nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich
łączna wiedza i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać
warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie:
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a) co najmniej 1 inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w
formule „zaprojektuj i wybuduj”, których przedmiotem było: wykonanie
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, dla których
uzyskano pozwolenie na budowę) i pełnienie nadzoru autorskiego oraz
wykonanie

na

podstawie

tej

dokumentacji

robót

budowlanych

polegających na budowie lub przebudowie budowli, o wartości co
najmniej 35.000,000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć milionów
złotych 00/100 brutto), realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe
FIDIC lub równoważne - np. UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV
(Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania),
b)

co najmniej 1 inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych,
których

przedmiotem

polegających

na

było

budowie

wykonanie
lub

robót

przebudowie

hydrotechnicznych
morskich

budowli

hydrotechnicznych (m. in. nabrzeża, falochrony, pirsy, mola, umocnienia
brzegowe), o wartości co najmniej 35.000.000,00 PLN brutto (słownie:
trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 brutto), realizowanych w oparciu
o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne - np. UAV, UAV-GC
(Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka
Brytania).

3)

dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. W szczególności
Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania zespołem osób
zdolnych do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z następujących
specjalistów:

1.

Specjalista nr 1 - Przedstawiciel Wykonawcy – osoba ta musi posiadać
następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe,
b) udział w co najmniej 3 kontraktach realizowanych wg procedur
FIDIC lub równoważnych (np. UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV
(Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)) na
stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy lub innym równoważnym
(tj. jako osoba zarządzająca Kontraktem w imieniu Wykonawcy).
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2.

Specjalista nr 2 - Projektant – osoba ta musi posiadać następujące
kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe w zakresie budownictwa,
b) uprawnienia

budowlane

do

projektowania

bez

ograniczeń

uprawniające do projektowania obiektów hydrotechnicznych lub
równoważne wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego,
c) posiadać

co

najmniej

4-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

projektowaniu, w tym doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej
1 zrealizowanego obiektu hydrotechnicznego.
3.

Specjalista nr 3 - Kierownik budowy – osoba ta musi posiadać
następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
hydrotechnicznymi lub równoważne wraz z zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
c) co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik
budowy lub robót, w tym przynajmniej 3-letnie w branży
hydrotechnicznej,
d) udział w co najmniej 1 kontrakcie realizowanym wg Warunków
Kontraktowych FIDIC lub równoważnych, np. UAV, UAV-GC
(Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB
(Wielka Brytania), na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót.

4.

Specjalista nr 4 - Kierownik robót hydrotechnicznych - osoba ta musi
posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
hydrotechnicznymi lub równoważne wraz z zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
c) co

najmniej

5-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

branży

hydrotechnicznej morskiej jako kierownik budowy lub robót.
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5.

Specjalista nr 5 - Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba
ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
konstrukcyjno-budowlanymi

lub

równoważne

wraz

z

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego,
c) co

najmniej

5-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

branży

konstrukcyjno-budowlanej, jako kierownik budowy lub robót.

6.

Specjalista nr 6 - Kierownik robót elektrycznych - osoba ta musi
posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe inżynierskie,
b) posiadać bez ograniczeń uprawnienia budowlane do kierowania
robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji, sieci oraz urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wraz z
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży
elektrycznej, jako kierownik budowy lub robót.

7. Specjalista nr 7 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Przyrody - osoba
ta musi posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) ukończone studia wyższe dziedzinie ochrony środowiska lub w
dziedzinie ochrony przyrody,
b) 3 lata pracy w instytucjach związanych z ochroną środowiska
lub przyrody.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazane w
ofercie osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia okoliczności
wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w
niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko
osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie i
doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. Zmiana osób
wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w Kontrakcie
na realizację Inwestycji.
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UWAGA:
A. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej
z ww. funkcji, z wyjątkiem sytuacji łączenia przez jedną osobę funkcji
specjalisty z zakresu kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności i
funkcji specjalisty z zakresu projektowania w tej samej specjalności, w
przypadku gdy osoba ta posiada uprawnienia budowlane do kierowania i
projektowania w danej specjalności i spełnia wszystkie warunki stawiane
specjalistom, których funkcje ma pełnić.
B. Przez

uprawnienia

budowlane

odpowiadające

danym

uprawnieniom

budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego pkt. 2-7 powyżej,
należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym
uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r.
(Dz.U. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
C. Przez zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego należy rozumieć wpis na listę Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
D. Zamawiający

dopuszcza

równoważne

kwalifikacje,

zdobyte

w

innych

państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394 ze zmianami) oraz na
podstawie art. 20a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z
2001 r. nr 5, poz. 42 ze zmianami).
E. Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje
specjalistów, z wyjątkiem Specjalisty nr 1, należy rozumieć okres od daty
uzyskania uprawnień budowlanych wskazanych wprost przez Zamawiającego
lub odpowiadających im uprawnień budowlanych do daty upływu terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu.

4)

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja
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ekonomiczna i finansowa. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek
w postaci:
a) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
niższej niż 15 mln zł,
b) posiadania

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
niższą niż 10 mln zł,
c) osiągnięcia w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, rocznych
przychodów netto ze sprzedaży w wysokości nie niższej niż 30mln zł.
UWAGA:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.

Wykonawca

w

takiej

sytuacji

zobowiązany

jest

udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
1.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1)

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ:
a)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

b)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
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c)

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

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,
d)

aktualne zaświadczenie
Społecznych

lub

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu ofert,
e)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

g)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h)

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej,

i)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2) SIWZ:
a) wykaz zrealizowanych robót budowlanych, o których mowa w w pkt 5.2.2)
ppkt a) i b) SIWZ, 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 z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
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oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz powinien

zostać

sporządzony

według

wzoru stanowiącego

Załącznik nr 3 do SIWZ.

3)

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3) SIWZ:
a)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc
funkcje, o których mowa w pkt 5.2.3) SIWZ, 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.
Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ.

b)

oświadczenie, iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, pełniąc funkcje, o których mowa w pkt 5.3.3) SIWZ, wskazane
w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty składanej w niniejszym
postępowaniu, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4a do SIWZ.

4)

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym w pkt 5.2.4) SIWZ:
a)

sprawozdania finansowe albo ich część, a jeżeli podlegają one badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z
opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

b)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

c)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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UWAGA:
W przypadku złożenia przez wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów
zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym do oferty wskazane
zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie,
Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego
średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w
Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami pkt 5 i 6 SIWZ. W odniesieniu do
warunku
z

określonego

Wykonawców

w

wspólnie

pkt

5.2.1)

ubiegających

SIWZ
się

spełniać
o

go

udzielenie

musi

każdy

zamówienia.

W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2.2) – 5.2.4) SIWZ
wystarczające jest łączne spełnienie każdego z warunków przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
zobowiązani

są

ustanowić

Pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed
podpisaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego,

przedstawić

Zamawiającemu kopię umowy regulującej zasady ich współpracy (np. umowy
konsorcjum). Umowa powinna określać co najmniej: zakres obowiązków każdego
z Wykonawców przy realizacji umowy z Zamawiającym, termin obowiązywania
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umowy (nie może być krótszy niż czas obowiązywania umowy z Zamawiającym),
wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za
realizację przedmiotu umowy.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia przewidziany jest na dzień 31.03.2015 r. Po wystawieniu
Świadectwa Przejęcia trwa Okres Zgłaszania Wad dla całości Robót, wynoszący 60
miesięcy.

Wadium:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert
wadium w wysokości: 1.250.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

3.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna
ona

zostać

sporządzona

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami,

być

bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy:
1)

nazwę

dającego

(Zamawiającego),

zlecenie
gwaranta

(Wykonawcy),
(banku

lub

beneficjenta

instytucji

gwarancji

ubezpieczeniowej

udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3)

kwotę gwarancji,

4)

termin ważności gwarancji,
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5)

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

Wykonawca,

w

odpowiedzi

na

wezwanie,

o

którym

mowa

w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub
b)

Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania
umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

na

warunkach

określonych w ofercie, lub
c)

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

d)

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

4.

Postanowienia pkt 9.3. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń
określonych w pkt 9.2.2) niniejszej SIWZ.

5.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski
(dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form).

6.

Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1)

wadium

wnoszone

w

pieniądzu

należy

wpłacić

przelewem

na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028
9913 9120 0000; jako tytuł przelewu należy wskazać: Wadium w
postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych z projektowaniem w
ramach Inwestycji pod nazwą „Przebudowa wejścia do morskiego portu
rybackiego w Mrzeżynie”
2)

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy najpóźniej na 2 dni przed dniem jej podpisania.

b.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Kontraktu.

c.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
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d.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach
w

art.

6b

udzielanych
ust.

5

pkt

przez
2

podmioty,

ustawy

z

dnia

o
9

których
listopada

mowa
2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
e.

Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

wnoszone

w

pieniądzu

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: : 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł
przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na realizację Inwestycji, numer referencyjny PO-II-370/ZZP-3/36/13”.
f.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga formy
pisemnej.

g.

Jeżeli

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

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.
h.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w postaci
gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt 9.3. niniejszej
SIWZ, z wyłączeniem podpunktu 5) w punkcie 9.3. SIWZ. Treść gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi być zgodna z wzorem gwarancji
stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz wystawiona przez instytucję finansową
zaakceptowaną

przez

Zamawiającego.

Poręczenie

powinno

zawierać

zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne
wezwanie

Zamawiającego,

z

którego

będzie

wynikało,

że

doszło

do

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a treść
poręczenia i poręczyciela wymaga akceptacji Zamawiającego.
i.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie:
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1)

w wysokości 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty wykonania
zobowiązań wynikających z Kontraktu, tj. od daty uzyskania przez
Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji,

2)

w wysokości 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni od daty upływu Okresu
Zgłaszania Wad

10. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż
pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.
11. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie
innej niż pieniądze i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania
zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 21 dni
kalendarzowych przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks
przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub
zabezpieczenie

na

przedłużony

okres,

jednak

nie

nowe

krótszy

niż

3 miesiące, o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji
uprawnień wynikających z aktualnie obowiązującego zabezpieczenia.
12. Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość umowy, Wykonawca będzie zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym zabezpieczenie
na zwiększoną wartość Kontraktu. Koszt uzyskania zabezpieczenia obciąża
Wykonawcę.
13. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie było ważne i mogło być wykorzystane aż do
dnia, kiedy Wykonawca należycie wykona wszelkie usługi wynikające z
Kontraktu.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; późn. zm.).
Warunki udostępnienia wydruku SIWZ:
Na żądanie Wykonawcy Zamawiający, w terminie 5 dni sporządzi wydruk/kopię całości
dokumentacji technicznej zapisanej na CD za opłatą wynoszącą 550 złotych brutto.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych,
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 21.08.2013 r. do godz. 10:30.
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Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116, dnia 21.08.2013 r.,
o godz. 11:00.
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
– 09.07.2013 roku.
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