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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Skarb Państwa – Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin, Polska

Tel.:

+48 (91) 440-34-23

Faks:

+48 (91) 440-34-41

www:

www.ums.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010.113.759 z
późn. zm).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Ustawy PZP.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone w ramach Inwestycji pod
nazwą „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”,
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu umocnień brzegu składający się z
wymienionych niżej elementów. Elementami systemu (zakresu rzeczowego)
składającego się na Przedmiot Zamówienia jest 5 Odcinków Robót na terenie gmin
Dziwnów i Rewal:
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Odcinek Robót nr 1.

Niechorze (km 367,50 do km 367,70): wykonanie zabezpieczenia
w postaci ścianki szczelnej oporowej podstawy klifu.

Odcinek Robót nr 2.

Niechorze (km 366,65 do km 368,25): wykonanie zabezpieczenia
w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie
nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego.

Odcinek Robót nr 3.

Niechorze (km 368,25 do km 368,55): wykonanie zabezpieczenia
w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u podstawy klifu.

Odcinek Robót nr 5.

Rewal (km 370,60 do km 371,80): wykonanie zabezpieczenia w
formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych
ostróg palisadowych, drewnianych.

Odcinek Robót nr 6.

Międzywodzie (km 392,56 do km 393,04): wykonanie
zabezpieczenia w postaci wzmacniającej opaski kamiennej u
podstawy wydmy.

Zakres rzeczowy można również scharakteryzować następująco:
I Budowa nowych odcinków umocnień brzegowych
• Połączenie opaski pod restauracją „Bałtyk" w Niechorzu z opaską pod Latarnią
Morską Niechorze – wykonanie oczepu żelbetowego ze ścianką szczelną i
narzutem kamiennym.
• Wykonanie kamiennej opaski narzutowej (300 m) pod klifem od zachodniego
końca opaski pod Latarnią Morską Niechorze do punktu za stacją radarową
Marynarki Wojennej, na wyprofilowanej skarpie w pachwinie klifu, na
geowłókninie i warstwach wyrównawczych z narzutem z ciężkiego kamienia
łamanego podpartym zatopioną w piasku palisadą z płytami JOMB zapobiegającą
osuwaniu się opaski.
• Wykonanie kamiennej opaski narzutowej na długości 480 m pod wydmą w
Międzywodziu na wysokości użytku ekologicznego „Martwa Dziwna”: - na
wyprofilowanej skarpie w pachwinie wydmy, na geowłókninie i warstwach
wyrównawczych z narzutem z ciężkiego kamienia łamanego podpartym zatopioną
w piasku palisadą z płytami JOMB zapobiegającą osuwaniu się opaski.
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II Budowa nowych odcinków ostróg brzegowych
• Rozbudowa o 6 szt. grupy ostróg od tarasu widokowego do bazy rybackiej w
Rewalu; ostrogi drewniane typu palisadowego.
III Modernizacja istniejących ostróg brzegowych
• Modernizacja 10 szt. i odtworzenie 2 szt. ostróg pod ciężką opaską betonową pod
Latarnią Morską Niechorze wraz z rozbiórką 5 pozostałości po zniszczonych
ostrogach.
• Rekonstrukcja 8 szt. grupy ostróg od tarasu widokowego do bazy rybackiej w
Rewalu.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z:
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr
243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami);
• „Warunkami kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego" - pierwsze wydanie w języku angielskim
1999 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację
Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils FIDIC), 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r (tłumaczenie 1
wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
SIDiR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono składający się z Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej
stanowi części III niniejszego SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania robót budowlanych (Czas na ukończenie)

- 30.10.2014 r.

Wystawienie Świadectwa Wykonania

- 31.01.2015 r.
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22. ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.
1.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał
należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie :
co najmniej 1 praca podobna o wartości min. 9.000.000,00 PLN , odpowiadająca
zakresem Robót objętym przedmiotem zamówienia tj. Robót hydrotechnicznych
polegających na wykonaniu umocnień brzegowych/nabrzeży oraz min. 2 prace w
strefie bezpośredniego oddziaływania morza o wartości minimum 3.000 000,00
PLN każda.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

2.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje :
a)

zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia składających się co
najmniej z :
i. Specjalista nr 1. Przedstawiciel Wykonawcy posiadający :
• wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa,
• minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej,
jako kierownik projektu/budowy w tym: co najmniej na jednej
inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej 10
mln PLN brutto realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC
lub równoważne,

ii. Specjalista nr 2. Kierownik Budowy posiadający :
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• wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa,
• minimum
10-letnie
doświadczenie
zawodowe
w
branży
hydrotechnicznej morskiej, jako kierownik budowy w tym: co najmniej
na dwóch inwestycji obejmującej roboty budowlane w branży
hydrotechnicznej morskiej o wartości co najmniej 5 mln PLN brutto,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
hydrotechnicznymi lub równoważne, w tym wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,

iii. Specjalista nr 3. Kierownik Robót posiadający :
• wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa,
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży hydrotechnicznej
morskiej, jako kierownik robót w tym: co najmniej na jednej inwestycji
obejmującej roboty budowlane w branży hydrotechnicznej morskiej o
wartości co najmniej 1 mln PLN brutto,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
hydrotechnicznymi lub równoważne, w tym wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamówienia.

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 umowie na
w szczególności podlega zatwierdzeniu przez
realizację zamówienia
Zamawiającego oraz Inżyniera.
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UWAGA:

A. Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż
jednej z ww. funkcji.
B. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom
budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego w ppkt 2) lit. a)
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 – w Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623; ze zm.).
C. 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
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394; ze
zm.) oraz na podstawie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; ze zm.).
D. Przez warunki kontraktowe równoważne do Warunków Kontraktowych
FIDIC rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez
dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów
Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia),
FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania).

3.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
2,0 mln PLN,

Strona nr 9

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie
gwarancyjnej nie niższej niż 4,5 mln PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni załączyć do oferty niżej
wymienione oświadczenia lub dokumenty :
1)

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.1 IDW:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływam 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.
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym
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informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie :
co najmniej 1 pracę podobną o wartości min. 9.000.000 PLN ,
odpowiadającą zakresem Robót objętym przedmiotem zamówienia tj.
Robót hydrotechnicznych polegających na wykonaniu umocnień
brzegowych/nabrzeży oraz min. 2 prace owartości min. 3.000.000 PLN
każda w strefie bezpośredniego oddziaływania morza.
Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do IDW;
2)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5. 2 IDW:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wymienionych w pkt. 2.a. pkt i-iii, 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 6 a do IDW.
b) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 b do IDW;

3)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5. 3 IDW:
a)

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 w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

b)

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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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:
a)

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 albo składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

b)

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.

UWAGA:
W przypadku złożenia przez Wykonawców ww. 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.

4)

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.4 IDW :
a)

Oświadczenie wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1. Ustawy PZP.
Oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do IDW,
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b)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie powinno
zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do IDW,

c)

aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływam terminu
składania ofert.

d)

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,

e)

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

f)

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

g)

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

h)

oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej –
załącznik nr 7 do SIWZ( (art. 26 ust 2d ustawy Pzp) W przypadku gdy
Wykonawca należy do grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.
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331 z późn. zmianami) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów
należących do tej grupy Kapitałowej.
B. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej polskiej
1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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 PZP, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 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 tych osób.
2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)

3.

pkt 6.A.4 c), d), e) i f) IDW – 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 uiszczaniem 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 6.A.4 c) IDW – 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 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.B.2.1) lit. a) i c) IDW oraz pkt 6.B.2.2)
IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt pkt 6.B.2.1) lit. b)
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SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6.B.2 IDW, 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 pkt 5.B.3 IDW stosuje się
odpowiednio.

7. 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 IDW. W odniesieniu
do warunku określonego w pkt 5.4 IDW spełniać go musi każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków
określonych w pkt 5 ppkt 1 – 3 IDW wystarczające jest łączne spełnienie każdego z
nich przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie 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.
3. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. 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,
oświadczenie o wspólnej i solidarnej
odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy na podstawie art. 369 kc.

8. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów
1.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji SIWZ wpłynie po upływie terminu
o którym mowa w pkt. 8.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień, lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

3.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana
na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie.

4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z tym zastrzeżeniem, że oferta może
zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

5.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie
drugiej strony niezwłocznie pisemnie potwierdzić fakt ich otrzymania.

6.

Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego, kierując korespondencję na adres
pocztowy:
Urząd Morski w Szczecinie
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
fax + 48 91 440-34-41
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7.

Zamawiający uzna, że pismo wpłynęło w określonym terminie, jeżeli:
b) zostało złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Morski w
Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. 109, Plac Batorego
4, 70-207 Szczecin, w godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych
w pkt 8.10 IDW,
c) wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem usług operatora pocztowego
bądź kuriera lub zostało przekazane za pomocą faksu w godzinach
urzędowania Zamawiającego, wskazanych w pkt 8.10 IDW;

8.

Korespondencja przesłana za pośrednictwem faksu po godzinach urzędowania
Zamawiającego, wskazanych w pkt 8.10 IDW, zostanie zarejestrowana
w następnym dniu roboczym Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą
tego dnia.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:
Hanna Szner, tel. +48 91 440-34-23, fax + 48 91 440-34-41 – w godzinach
urzędowania Zamawiającego wskazanych w pkt 8.10 IDW,

9.

10.

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

9. Wadium
1.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości: 550 000,00 PLN.

2.

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

pieniądzu;

2)

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

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5)

3.

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

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna
ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, być bezwarunkowa
i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3)

kwotę gwarancji,

4)

termin ważności gwarancji,

5)

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie
oświadczenie, że:
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
Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
lub
Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana.

4.

Postanowienia pkt 8.3. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
w pkt 4.2.2) Ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
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5.

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w walucie innej niż złoty polski, w takim
przypadku złożona kwota zostanie przeliczona na złote polskie według średniego
kursu NBP dla danej waluty ogłoszonej na dzień składania ofert

6.

Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1)

wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O
Szczecin Nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu
należy wskazać: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
Roboty Budowlane dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i budowa
umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża" numer referencyjny:
PO-II-370/ZZP-3/25/13”,

2)

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

10. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2. powyżej, nie powoduje
utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
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11. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) dowód wniesienia wadium w formie zgodnej z pkt 9 IDW,
b) ofertę warunków wykonania zamówienia (Formularz oferty wraz z
załącznikiem do oferty) - Załącznik nr 1,
c) oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust.1. ustawy PZP (Załącznik
nr 2),
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy PZP.
(Załącznik nr 3),
e) oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik
nr 4),
f)

wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5),

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wymienionych w pkt. 5.2 a) pkt i-iii (Załącznik 6a),
h) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik 6 b),
i)

aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej o którym mowa w pkt. 6.4 c) IDW,

j)

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o którym
mowa w pkt. 6.4 d) IDW,

k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o którym
mowa w pkt. 6.4 e) IDW
l)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP o której mowa w pkt. 6.4 f) IDW

m) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP o której mowa w pkt. 6.4) g) IDW
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n) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo o której mowa w
pkt. 6.3) a) IDW.
o) 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 o której
mowa w pkt. 6.3) b) IDW
p) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru;
q) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
r)

w przypadku, gdy Wykonawca zamierza przy wykonaniu zamówienia korzystać
z zasobów innych podmiotów – pisemne zobowiązanie(a) tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 6c do
niniejszej SIWZ.

s)

Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
SIWZ.

t)

Wypełniony Przedmiar Robót tj. wypełniony (wyceniony) i podpisany przez
Wykonawcę Przedmiar Robót stanowiący integralną część SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7
Ustawy PZP.
4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6
Ustawy PZP.
5. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią niniejszej SIWZ;
6. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, że jeżeli z odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)
wynika,
iż
do
reprezentowania
Wykonawcy(ów)
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upoważnionych jest łącznie kilka osób, podpisy muszą zostać złożone przez
wszystkie te osoby; upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania
musi bezpośrednio wynikać ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z
właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo(a)
wystawione
przez
osobę(y)
upoważnioną(e)
do
reprezentowania
Wykonawcy(ów);
7. wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione
bądź przygotowane przez Wykonawcę, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i
dołączone do oferty;
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
Oferty.
9. Forma Oferty:
•

•

•

•
•

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (oryginał i
kopia – kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu A4;
Oferta powinna być spięta i zabezpieczona (zapakowana) w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe uszkodzenie, zdekompletowanie oraz
zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert;
stosowne wypełnienia wzorów dokumentów, stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ, wchodzących następnie w skład Oferty, mogą być
dokonane
komputerowo,
maszynowo
lub
ręcznie.
Dokumenty
przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu i być zgodne co do treści ze wzorami
stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ;
wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane. Strony zapisane
powinny być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) Ofertę;
wszelkie miejsca w Ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę(y)
podpisującą(e) Ofertę;
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•

•

•

•
•

•

•
•

•

jeżeli co innego nie wynika z treści SIWZ, dokumenty wchodzące w skład
Oferty mogą być przedstawione w oryginale lub kopii, poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład Oferty, musi być potwierdzona przez osobę(y)
podpisującą(e) Ofertę;
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii każdego z dokumentów w przypadku, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości;
pełnomocnictwa (w tym dokument, o którym mowa w pkt 10.1.m) IDW)
muszą zostać złożone w oryginale;
dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.b) – 10.1.e), wykazy, o których
mowa w pkt 10.1.f) - e) IDW, oraz zobowiązanie, o którym mowa
w pkt 10.1.o) IDW, muszą zostać złożone w oryginale;
dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń
nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty.
Oferta powinna zawierać spis treści z wyszczególnieniem ilości stron
poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład.
W przypadku gdy w Ofercie zawarte zostały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert
zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. W takim przypadku
Oferta powinna zostać sporządzona w taki sposób aby informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte były w osobnym dokumencie
(dokumentach), który(e) będzie można w łatwy sposób odłączyć od Oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
PZP.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub
poręczenia Oferta powinna zostać sporządzona w taki sposób aby oryginał
dokumentu poręczenia lub gwarancji mógł zostać w łatwy sposób odłączony
od Oferty.
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie,
Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. 110,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2013 r. do godz. 10:30.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) należy umieścić następujące informacje:
a. nazwę i adres Wykonawcy,
b. nazwę i adres Zamawiającego,
c. oznaczenie: „Oferta w o udzielenie zamówienia na na Roboty Budowlane
dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych
zachodniego wybrzeża" numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/25/13”,
Nie otwierać przed dniem 10.07.2013 roku, przed godziną: 11.00”.
d. miejsce otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, sala
nr 116 - 10.07.2013 roku, godz. 11:00.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi
uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ.
Cena całkowita musi zostać wyliczona w następujący sposób:
cena (brutto) = wartość netto + kwota należnego podatku VAT
2. Podana w ofercie cena mieć będzie charakter ryczałtowy, a Wykonawca
dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności związane z
realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane (w
szczególności: koszty zatrudnienia personelu, zorganizowania i utrzymania biura,
zapewnienia wymaganego sprzętu, wymagane ubezpieczenia itp.).
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ - wzorze umowy.
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4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług VAT
niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny
takiej oferty, Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty
1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które:
zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych
Zamawiającego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

przez

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (maksymalna ilość punktów, którą
może otrzymać oferta za to kryterium – 100).
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać
będzie najniższą cenę.
4. Zamawiający dokona oceny kryterium „cena” według wzoru:

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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7. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej
ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 1 PZP.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek,

uwzględnieniem

konsekwencji

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 8
powyżej.
10. Jeżeli oferta będzie zawierać 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.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.

15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. Zgodnie z postanowieniami ustawy PZP
zamówienia:

umowa w sprawie niniejszego

• zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
• mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy PZP nie stanowią inaczej;
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• jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej;
• zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
• podlega unieważnieniu w przypadkach wskazanych w art. 146 ustawy PZP.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, została mu doręczona umowa
regulująca współpracę tych Wykonawców oraz oświadczenie o solidarnej
odpowiedzialności na podstawie art. 369 kc.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawcy przekażą Zamawiającemu kopie
dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewidzianych do
realizacji zamówienia, a wskazanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie w formie lub w formach określonej w art. 148
ust. 1 ustawy PZP. Zabezpieczenie winno być wniesione przed zawarciem umowy.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy i zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy
PZP:
•

pieniądzu;

Strona nr 27

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-00.
SIWZ, CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

4.

•

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

•

gwarancjach bankowych;

•

gwarancjach ubezpieczeniowych;

•

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.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

wpłaci

przelewem

Urząd Morski w Szczecinie
Pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin
nr konta bankowego 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000
z oznaczeniem:
Roboty Budowlane dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i budowa
umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża" numer referencyjny: PO-II370/ZZP-3/25/13”,.

Kwotę zabezpieczania należytego wykonania umowy wnoszoną w pieniądzu należy
wnieść w PLN.
5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku
Wykonawcy o przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby
Zamawiającego będzie traktowany jako dzień wniesienia zabezpieczenia.

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.
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7.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to taka
gwarancja/poręczenie ma być co najmniej: bezwarunkowa(e), nieodwołalna(e),
bezsporna(e) i płatna(e) na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz musi być
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja/poręczenie ma być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia
(Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,
oznaczenie postępowania,
określenie przedmiotu postępowania,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/
poręczeniem (tj. wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu
niewykonania i nienależytego wykonania umowy oraz roszczenia z tytułu
rękojmi za wady),
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia
w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane
w części II niniejszej SIWZ,
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z warunkami podpisanej
Umowy.
Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione, w formie poręczenia lub
gwarancji to powinno zawierać:
• oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny
dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty
poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania
nieodwołalne i bezwarunkowo bezspornie, na pierwsze wezwanie
Zamawiającego;
• postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja
warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na
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podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach
kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a
Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności
wynikającej z niniejszej gwarancji;
• oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji
o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.
• Ponadto poręczenie lub gwarancja:
• nie będzie przewidywać
Rzeczypospolitej Polskiej;

właściwości

prawa

innego

niż

prawo

• nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż
sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej
8.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający w terminie do 3 dni od
daty otrzymania zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub
formy zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji zabezpieczenia należytego
wykonania umowy bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń,
Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
Niespełnienie wymagań Zamawiającego w terminie będzie skutkowało
zastosowaniem art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

9.

Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ponosi Wykonawca.

10.

W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez
wszystkich Wykonawców łącznie, przez ich część lub jednego Wykonawcę.

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1 Wzór umowy
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Część II SIWZ.
17.2 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zmiany będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których
wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie
mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony
zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż
1.
Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia
celu Umowy albo też
2.

Wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron.
Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:
•

wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów
podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

•

działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych
interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

•

działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w
szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie
realizacji Projektu),

•

gwałtownej
dekoniunktury,
ponadpaństwowej,

•

powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

•

konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i
zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy,

•

klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz Siły Wyższej,

•

nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi (w tym w szczególności
kolizjami z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach
zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
warunkami geologicznymi nieopisanymi w dokumentacji projektowej,
których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej
staranności).

kryzysów

finansowych

w

skali

W sytuacjach opisanych w akapicie poprzednim Strony, mając na uwadze poszanowanie
wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
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wszystkim zgodny zamiar wykonania Robót, określą w niezbędnym zakresie wpływ
powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
Niezależnie od poprzednich akapitów Strony dopuszczają możliwość :
1.
zmian redakcyjnych Kontraktu oraz
2.

zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa
pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3.

zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4.

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Robót, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego
na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót bądź zwiększających
użyteczność Robót.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Kontraktu stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze
zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania Robót, określą zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji Robót.
Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust.
3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

18. Środki prawne przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI PZP.
2. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie oraz skarga
do sądu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
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zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
PZP.
4. Kwestie odnoszące się do odwołania szczegółowo regulują przepisy art. 180 – 198
PZP.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
6. Kwestie odnoszące się do skargi do sądu szczegółowo regulują przepisy art. 198a –
198g PZP.
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