Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r. , poz. 907) ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
:

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
NR PO-II-370/ZZP-3/40/13
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
BUDOWLANA.

zamówienia

:

PRZETARG

NIEOGRANICZONY

–

ROBOTA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ums.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana : CPV – 45240000

PRACE POGŁĘBIARSKIE I REFULACYJNE NA TORZE WODNYM

Przedmiotem zamówienia są prace pogłębiarskie i refulacyjne na torze wodnym
przez cieśninę Dziwna do Wolina.
Ilość urobku, która musi zostać zrealizowana w ramach zamówienia wynosi
6 694 m ³.
Prace wykonywane będą na torze wodnym przez cieśninę Dziwna do portu Wolin
od pławy „18” do mostu w Wolinie.
Prace pogłębiarskie i refulacyjne na torze wodnym będą prowadzone w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
projekt „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na
rozwój”. Poddziałanie 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie 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 oraz 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 pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 prace
czerpalno – refulacyjne o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł
każda.
3)

dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
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.
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

ekonomiczna

i

finansowa.

W

szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci:
-

posiadania

zakresie

ubezpieczenia

prowadzonej

od

odpowiedzialności

działalności

związanej

z

cywilnej

w

przedmiotem

zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 mln 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.
2.

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)

2)

3)
4)

w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
1):
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, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c)
oświadczenie
o
spełnieniu
warunków
udziału
w
postępowaniu
sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ;
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2) –
wykaz prac, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty
potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (w
szczególności listy referencyjne, protokoły odbioru robót,
świadectwa wykonania, itp.). Wykaz powinien zostać sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt pkt
3) - oświadczenie Wykonawcy;
w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym w pkt 4) :
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 w
BZP. 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.
Zmiana umowy
Dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w następujących
przypadkach i na następujących warunkach:
a)
w przypadku zmiany w przepisach prawa dotyczące wysokości
podatku VAT, których nie można było przewidzieć w dniu złożenia
oferty, dopuszczalna pozostaje zmiana wynagrodzenia poprzez
zmianę określenia wysokości podatku VAT, tak aby odpowiadała
ona zmienionym przepisom;
b) w przypadkach przewidzianych Części II SIWZ – wzór umowy

Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia prac – 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania prac - 31.10.2013 r.
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
określonego w pkt 5.1. ppkt 1) SIWZ spełniać go musi każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.1. ppkt 2) – 4)
SIWZ wystarczające jest łączne spełnienie każdego z nich 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 umowy
(nie może być krótszy niż czas obowiązywania umowy z
Zamawiającym), wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i
solidarnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy.

Wadium – 14 000,00 zł.
1.

2.

3.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy
złotych 00/100).
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 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:
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 nie leżących po jego stronie,
lub

b)

4.
5.
6.

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.
Postanowienia pkt 9.3. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń
określonych w pkt 9.2.2) SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski
(dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form).
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 o udzielenie zamówienia na prace pogłębiarskie i
refulacyjne na torze wodnym”,
2) wadium wnoszone w innych formach należy w oryginale dołączyć do
oferty.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy najpóźniej na 2 dni przed dniem jej podpisania.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
3. 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 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.
4. 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 „Prace
pogłębiarskie i refulacyjne na torze wodnym”, numer referencyjny PO-II-370/ZZP3/40/13.

5. 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.
6. 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.
7. Jeżeli
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
wniesiono
w postaci gwarancji lub poręczenia, 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.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. 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.
10. 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 nowe
zabezpieczenie na przedłużony okres, jednak nie 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 Umowy. 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 Umowy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.082013 roku, poz. 907).
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 05.09.2013 r. do godz.
10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116, dnia
05.09.2013 r., o godz. 11:00.
Ogłoszenie ukazało się w BZP – NR 166 909 – 2013 z 22.08.2013 r.

Data wysłania: 22.08.2013 r.

