Zamawiający:
Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Pl. Stefana Batorego 4
70 - 207 Szczecin
Polska
Telefon: +48 91 4403 400
Fax.: +48 91 4344 656
www.ums.gov.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
PO-II-370/ZZP-3/08/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą PZP) dla wartości
szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP
na
świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
realizacji inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu
zewnętrznego w Świnoujściu”.

Szczecin dnia, 15.02.2013 rok
Ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia zostało:
1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
dnia 19.02. 2013 roku,
2. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23.02.2013 roku,
3. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dnia 19.02.2013 roku,
4. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 19.02.2013 roku.

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
SIWZ zawiera:

Lp.

Oznaczenie Części

Nazwa Części

1.

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (zwana dalej
„IDW”)

2.

Część II

Wzór umowy (zwana dalej „Umową”)

3.

Część III

Załączniki:
1. Formularz oferty.
1a. Wycena badań i czynności.
2.

Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
z
udziału
w postępowaniu z powodu nie spełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 i 2 ustawy PZP.

3.
4.

Wykaz wykonanych usług.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA. (W przypadku załączników nr 1 – 5
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól
załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone
zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.)
6. Opis przedmiotu zamówienia.
7. Załącznik graficzny – obszar inwestycji,
stanowiska i punkty badawcze.
8. Zakres monitoringu prowadzonego przez
Urząd Morski w Szczecinie oraz Zarząd
morskich Portów Szczecin i Świnoujście –
po zakończeniu inwestycji.
9. Metodyka
prowadzenia
monitoringu
poinwestycyjnego, zatwierdzona pismem
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 5 lutego
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2013 roku (WOOŚ TŚ.6011.1.2011.KA).
10. Program
Monitoringu
i
nadzorowania
oddziaływania na środowisko realizacji
inwestycji
pn.
Budowa
falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w
Świnoujściu wraz z pismem akceptującym
przez Regionalnego Dyrektora ochrony
Środowiska.
11. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 06 maja
2009 roku, sygn. akt RDOŚ-32-WOOŚ6613-6/09/mł/ac - o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu
osłonowego
dla
portu
zewnętrznego
w Świnoujściu” – część morska,
12. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
w
Szczecinie
z
dnia
19 maja 2009 roku, o zmianie decyzji
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 06 maja
2009 roku, sygn. akt RDOŚ-32-WOOŚ6613-6/09/mł/ac - o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu
osłonowego
dla
portu
zewnętrznego
w Świnoujściu” – część morska,
13. Postanowienie
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia
06 czerwca 2011 roku, znak WOOŚTŚ.6011.1.2011.AKO.3
wskazujące
zakresu monitoringu dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa falochronu osłonowego dla
portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
14. Decyzja Prezydenta Miasta Świnoujścia
z dnia 09 czerwca 2009 roku, sygn. akt
WGK-7624/BZ/26-5/2008/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
falochronu
osłonowego
dla
portu
zewnętrznego w Świnoujściu” – część
lądowa,
15. „Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie
falochronu osłonowego dla planowanego
portu zewnętrznego w Świnoujściu” –
opracowany przez
Biuro Konserwacji
Przyrody Szczecin – jest dostępny na
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stronie internetowej Urzędu, w zakładce:
Programy Wieloletnie, „Budowa falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w
Świnoujściu”, Raporty oddziaływania na
środowisko,
16. „Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu
na
środowisko
przedsięwzięcia
polegającego
na budowie falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w
Świnoujściu – opracowany
przez BKP
Szczecin - jest dostępne na stronie
internetowej Urzędu, w zakładce: Programy
Wieloletnie,
„Budowa
falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w
Świnoujściu”, Raporty oddziaływania na
środowisko,
17. „Raport o oddziaływaniu na środowisko
morskie przedsięwzięcia pn. Usuwanie
do morza urobku z pogłębiania akwenów
związanych
z
budową
falochronu
osłonowego
i
portu
zewnętrznego
w Świnoujściu” - opracowany przez
Instytut Morski w Gdańsku – Zakład
Hydrotechniki Morskiej – jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu, w zakładce:
Programy Wieloletnie, „Budowa falochronu
osłonowego dla portu zewnętrznego w
Świnoujściu”, Raporty oddziaływania na
środowisko.

Ilekroć w SIWZ powoływane są przepisy prawa – dotyczy to przepisów prawa polskiego.
W przypadku, jeśli powołane przepisy ulegną zmianie lub zostaną zastąpione nowymi
przepisami - stosowane będą odpowiednio przepisy znowelizowane lub nowe, stosownie
do postanowień zawartych w tych przepisach.
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CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
Spis treści:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Informacje o możliwości składania ofert częściowych.
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Informacje o możliwości składania ofert wariantowych.
Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
Wysokość i zasady wniesienia wadium.
Termin związania ofertą.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Tryb otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia Umowy.
Środki ochrony prawnej.
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Polska.
numer telefonu: +48 91 4 403 400.
fax: +48 91 4 344 656.

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

2.

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 oraz 39 i nast. ustawy PZP.

Wartość zamówienia jest większa aniżeli kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług monitoringu i nadzoru
przyrodniczego

po

zakończeniu

realizacji

inwestycji

pn.

„Budowa

falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (zwanej
dalej „Inwestycją”).

Zakres

zamówienia

obejmuje

w

szczególności

sprawowanie

w

imieniu

Zamawiającego czynności monitoringu i nadzoru przyrodniczego poinwestycyjnego,
oraz wykonanie analizy porealizacyjnej zgodnie z dokumentami stanowiącymi
załączniki do SIWZ (Część III). Usługi mają być świadczone przez Wykonawcę przez
czas oznaczony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 roku.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wykonanie całości czynności
przypisanych mu w umowie, której wzór stanowi integralną II Część SIWZ.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do kategorii CPV : 71313400-9 Ocena wpływu
projektu budowlanego na środowisko naturalne.
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4.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca
2018 roku.

5.

Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7.

Informacje o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu

8.1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;

W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia;
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
−

minimum dwie usługi związane z prowadzeniem monitoringu lub
nadzoru przyrodniczego środowiska morskiego.

W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca złoży:
a. wykaz

wykonanych

lub

wykonywanych

usług

w

ilości

i w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie; z podaniem ich
wartości,

dat

wykonania

i

odbiorców

oraz

załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 3
do SIWZ,
b. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SIWZ.

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że

dysponuje

lub

będzie

dysponować

osobami

posiadającymi

odpowiednie kwalifikacje zawodowe:

Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia przez dwa
zespoły:
− zespół monitoringu środowiska,
− zespół nadzoru przyrodniczego,
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Po podpisaniu umowy Wykonawca wskaże pisemnie Zamawiającemu
jedną osobę do koordynacji

pracy obu zespołów i

kontaktów

z Zamawiającym.
W każdym zespole powinni być następujący specjaliści:
−

Specjalista nr I posiadający: wykształcenie wyższe w dziedzinie
ochrony środowiska lub ochrony przyrody oraz minimum 5-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie fauny bezkręgowej wodnej,
fitoplanktonu, zooplanktonu i meibentosu.

−

Specjalista nr II posiadający: wykształcenie wyższe w dziedzinie
nauk rolniczych lub ochrony środowiska lub ochrony przyrody
oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
ichtiologii.

−

Specjalista

nr

III

posiadający:

wykształcenie

wyższe

w dziedzinie ochrony środowiska lub ochrony przyrody oraz
minimum

5-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

zakresie

ornitologii i teriologii.

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez 1 osobę jednocześnie
funkcji

Specjalistów,

Wykonawca

o których

powinien

również

mowa

w

niniejszym

dysponować

innymi

punkcie.
osobami

niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca złoży:

a. wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia 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, zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ,
b. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SIWZ;
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4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki:
−

posiadać

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności

cywilnej

z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia
będzie nie niższa niż 100.000,00 zł za każde roszczenie
lub serię roszczeń z tej samej przyczyny, jednego źródła
lub

zdarzenia

związanego

z

wykonywaniem

działalności

gospodarczej.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani

są

przedłożyć

opłaconą

polisę

ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny
dokument

potwierdzający,

że

Wykonawca

jest

ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej na wyżej określoną kwotę z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia
Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu

do

rejestru,

w

celu

wykazania

braku

podstaw

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP;
3) aktualnego

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na
wykonania

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

decyzji

właściwego

organu,

wystawione

nie

wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego

zaświadczenia

Społecznych

lub

właściwego

Kasy

oddziału

Rolniczego

Zakładu

Ubezpieczenia

Ubezpieczeń
Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne

i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
zaległych

płatności

lub

wstrzymanie

w

całości

wykonania

raty
decyzji

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy PZP -wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty
wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust 1 pkt 9 ustawy PZP -wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa: dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)

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 wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym
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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.

9.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami punktu 8 IDW. W odniesieniu
do warunków określonych w punkcie 8.1 IDW wystarczające jest spełnienie
każdego z nich przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, w tym w szczególności
do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się,
aby Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku
dokonania

wyboru

ich

oferty

jako

najkorzystniejszej,

będą

solidarnie

odpowiedzialni wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia.
9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta
zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą,

przed

podpisaniem

Umowy,

są

zobowiązani zawrzeć pisemne porozumienie (umowę Konsorcjum lub inną
umowę cywilnoprawną) określające zasady ich współpracy przy realizacji
zamówienia. Przed podpisaniem Umowy są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu kopię stosownej umowy cywilnoprawnej (umowy Konsorcjum
lub innej). Umowa ta powinna określać:
1) zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy
z Zamawiającym,
2) termin związania umową - na czas nie krótszy niż czas wynikający
z

Umowy

z

Zamawiającym,

bez

prawa

jej

wcześniejszego

rozwiązania przez żadną ze stron lub podjęcia działań zmierzających
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do

jej

wcześniejszego

wygaśnięcia,

chyba,

że

wynika

to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
3) wskazanie Pełnomocnika,
4) zapis

upoważniający

Pełnomocnika

do

wyłącznej

reprezentacji

Wykonawców wobec Zamawiającego w ramach wykonania Umowy,
5) zapis upoważniający Pełnomocnika do: wystawiania faktur VAT lub
innych

dokumentów

rozliczeniowych,

dokonywania

wszelkich

rozliczeń i przyjmowania płatności od Zamawiającego,
6) zapis

o

wspólnej

i

solidarnej

odpowiedzialności

wobec

Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

10.

Sposób

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami

oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów

10.1.

W

niniejszym

postępowaniu

oświadczenia,

dokumenty,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje (dalej zwane „Dokumentami”) Zamawiający
i

Wykonawca

przekazują

pisemnie

lub

za

pośrednictwem

faksu,

z zastrzeżeniem, że oferta na wykonanie zamówienia może zostać złożona
wyłącznie w formie pisemnej.
10.2.

Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję
na adres pocztowy lub numer faksu:
Urząd Morski w Szczecinie
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin,
fax +48 91 44 03 441.

10.3.

Strony

uznają,

że

datą

doręczenia

Dokumentu

do

Zamawiającego

pozostaje:
1)

data złożenia Dokumentu w Zespole ds. Zamówień Publicznych
Zamawiającego znajdującym się w pokoju nr 110, w budynku pod
adresem wskazanym w pkt 10.2 powyżej,

2)

data wpływu do Zamawiającego za pośrednictwem usług operatora
pocztowego/kuriera,

itp.

za pośrednictwem faksu.
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10.4.

Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

Dokumenty

za pośrednictwem faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej strony,
niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt otrzymania Dokumentów. Uznaje
się, że Dokumenty nadane za pośrednictwem faksu wpłynęły w terminie,
o ile druga strona potwierdzi pisemnie lub za pośrednictwem faksu fakt ich
otrzymania.
10.5.

Osobą

upoważnioną

przez

Zamawiającego

do

porozumiewania

się

z Wykonawcami jest:
- Pani Hanna Szner tel. +48 91 44 03 423, fax, + 48 91 44 03 441.

11.

Wysokość i zasady wniesienia wadium.

11.1.

Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani wnieść wadium
w kwocie 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

11.2.

Termin i miejsce wniesienia wadium.
1)

Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

2)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
określonego w pkt 15.1 IDW.

3)

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy
wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 06 1010 1599 0028
9913 9120 0000. W takiej sytuacji Wykonawca wraz z ofertą winien
przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty
wadium). Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć sie na
rachunku

bankowym

Zamawiającego

przed

upływem

terminu

składania ofert.
4)

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu,
wymagane

jest

złożenie

oryginalnego

dokumentu

gwarancji

/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być załączony
do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą PZP.
Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz
oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji/
poręczenia

potwierdzoną

przedmiotowych
w

terminach

za

zgodność

dokumentów
wynikających

zostaną
z

ustawy

z

oryginałem.

zwrócone
PZP,

Oryginały

Wykonawcom

natomiast

kopie

dokumentów zostaną w dokumentacji, jako załączniki do oferty
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danego Wykonawcy. Jeśli gwarancja/poręczenie zostaną przedłożone
w języku innym, niż polski Zamawiający wezwie do przedłożenia
ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język
polski.
5)

Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce
„tytułem” sformułowanie: „Wadium w sprawie nr ref: PO-II-370/ZZP3/08/13”

6)

Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji /poręczenia
powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności
w

sposób

w

terminie

nieodwołalny, bezwarunkowy i
nie

Zamawiającego.
związania

dłuższym
Wadium

ofertą,

niż
takie

poczynając

30

dni

powinno
od

na

od

pierwsze żądanie

pierwszego

obejmować

daty

żądania

cały

wyznaczonej

okres
przez

Zamawiającego do składania ofert.
7)

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie
wadium na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej
wysokości

lub

formie

skutkuje

wykluczeniem

Wykonawcy

z postępowania.
8)

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako

najkorzystniejsza.

Wykonawca

wnosi

wadium

w

terminie

określonym przez Zamawiającego.
11.3.

Utrata wadium.
1)

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej

lub

unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy PZP.
2)

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
3)

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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4)

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było

ono

przechowywane,

pomniejszone

o

koszty

prowadzenia

rachunku bankowego (związane bezpośrednio z przechowywaniem
przedmiotowej kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.4.

Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie
PZP.

12.

Termin związania ofertą

12.1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach,
na

co

najmniej

jednorazowego

3

dni

zwrócenia

przed
się

upływem
do

terminu

Wykonawców

o

związania

ofertą,

wyrażenie

zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.

13.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane
będą w złotych polskich (PLN) i w sposób opisany we wzorze Umowy.

14.

Opis sposobu przygotowania oferty

14.1.

Wymagania podstawowe:
1)

każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)

ofertę należy przygotować zgodnie z treścią SIWZ,

3)

oferta

musi

być

podpisana

przez

osoby

upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych)

status

prawny

Wykonawcy(ów)

lub

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
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wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby;
4)

upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru

lub

zaświadczenia

o

wpisie

do

ewidencji

działalności

gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie

za

zgodność

pełnomocnictwa

z

oryginałem

wystawionego

przez

kopię
osoby

stosownego
upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy;
5)

wzory dokumentów dołączonych do SIWZ (załączniki nr 1-5) powinny
zostać wypełnione bądź przygotowane przez Wykonawcę zgodnie
z treścią SIWZ i dołączone do oferty;

6)

we

wszystkich

przypadkach,

gdzie

jest

mowa

o

pieczątkach,

Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci,
zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i jej siedziby oraz
NIP;
7)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty;

8)

Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

Wykonawcy

powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł
z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego

zastrzeżenia

będzie

traktowany

jako

jednoznaczny

ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w Ustawie.
14.2.

Forma oferty:
1)

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;

2)

całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie;

3)

stosowne wypełnienia wzorów dokumentów stanowiących załączniki
nr 1-5 SIWZ, wchodzących następnie w skład oferty, mogą być
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dokonane

komputerowo,

przygotowywane

maszynowo

samodzielnie

przez

lub

ręcznie.

Wykonawcę

Dokumenty

na

podstawie

wzorów stanowiących załączniki nr 1-5 SIWZ powinny mieć formę
wydruku komputerowego lub maszynopisu i być zgodne w treści ze
wzorami zamieszczonymi w SIWZ;
4)

wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony
te

powinny

być

parafowane

przez

osobę

(lub

osoby,

jeżeli

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego
do oferty pełnomocnictwa;
5)

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

(osoby)

podpisującą

(podpisujące) ofertę także według zasad reprezentacji, o których
mowa w IDW;
6)

dokumenty

wchodzące

w

skład

oferty,

w

tym

oświadczenia

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ,
mogą

być

przedstawiane

poświadczonych

przez

w

formie

Wykonawcę

za

oryginałów
zgodność

z

lub

kopii

oryginałem.

Pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zgodność
z

oryginałem

wszystkich

zapisanych

stron

kopii

dokumentów

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę
(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią

załączonego

sporządzone

w

do

języku

oferty
obcym

pełnomocnictwa.
winny

być

Dokumenty

składane

wraz

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
7)

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej

kopii

dokumentów,

o

których

mowa

w

IDW

(a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym także
ich tłumaczenia przysięgłego) wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
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kserokopia

dokumentu

jest

nieczytelna

lub

budzi

uzasadnione

wątpliwości, co do jej prawdziwości;
14.3.

Kompletna oferta musi zawierać:
1)

Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ,

2)

Wycenę

badań

i

czynności

sporządzoną

na

podstawie

wzoru

stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ.
3)

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
z

postępowania

oświadczenia

o

udzielenie

sporządzone

na

zamówienia
podstawie

publicznego
wzorów

(w

tym

stanowiących

załączniki nr 2-5 do SIWZ),
14.4.

Oferta powinna zawierać spis treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.

15.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

15.1.

Ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Zamawiającego,

Urząd

Morski

w Szczecinie, I piętro, pokój nr 110, Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin,
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.04.2013 roku do godz. 10:30

15.2.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
i uszkodzeniem kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) należy umieścić
następujące informacje:
1)

nazwa i adres Wykonawcy,

2)

nazwa i adres Zamawiającego,

3)

oznaczenie: „Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi monitoringu
i

nadzoru

przyrodniczego

po

zakończeniu

realizacji

inwestycji

pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego
w

Świnoujściu”.

Nie

otwierać

i przed godziną: 11:00”.
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16.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

16.1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas,
gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

16.2.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone
w

miejscu

i

Odpowiednio

według

zasad

opisane

obowiązujących

koperty

(paczki)

przy

składaniu

oferty.

zmiany

należy

zawierające

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku
„ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA NR...".
16.3.

Wycofanie

złożonej

oferty

następuje

poprzez

złożenie

pisemnego

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Wykonawcy.

Wycofanie

obowiązujących

należy

złożyć

w

miejscu

i

według

przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną

zasad
kopertę

(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".

17.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Morski w Szczecinie, I piętro, pokój nr 116, Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

w dniu 04.04.2013 roku o godz. 11:00

18.

Tryb otwarcia ofert

18.1.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje w terminie wskazanym w SIWZ.

18.2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.3.

Podczas otwarcia ofert w postępowaniu podaje się firmy oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.

18.4.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty
(paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty
zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, po terminie przewidzianym
na wniesienie skargi.

21

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
18.5.

Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem

kopert

(paczek)

zawierających

oferty,

których

dotyczą

te zmiany.

19.

Opis sposobu obliczenia ceny

19.1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Cena musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem
VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

19.2.

Cena
do

ma

objąć wszystkie prace, jakie są

prawidłowego

wykonania

przedmiotu

konieczne i

niezbędne

zamówienia.

Podstawą

wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wykonawca, dokonując obliczenia
ceny, winien wycenić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Umowy, takie jak np. koszty zatrudnienia personelu, koszty utrzymania
biura, zapewnienia wymaganego sprzętu, wymagane ubezpieczenia itp.
19.3.

W wycenie badań i czynności, stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ,
należy wypełnić tabele zgodnie z poniższą instrukcją:
1) Tabela 1. Praca wykonywana przez Zespół Monitoringu Środowiska –
należy podać koszt netto zł każdego wyszczególnionego badania. Łączny
koszt netto zł należy obliczyć mnożąc przewidywaną ilość badań przez
koszt netto zł jednego badania. Następnie należy do łącznego kosztu
netto zł dodać obowiązującą stawkę VAT i każdorazowo wynik wpisać
w rubryce: cena brutto zł. Następnie należy podsumować wszystkie
wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce: „razem”.
2) Tabela 2. Praca wykonywana przez Zespół Nadzoru Przyrodniczego –
należy podać koszt netto zł wyszczególnionych opracowań oraz stawkę
kwartalną netto zł z tytułu czynności i innych opracowań. Do tych
jednostkowych kwot należy dodać obowiązującą stawkę VAT i wyniki
wpisać w rubrykach: koszt brutto zł i stawka kwartalna brutto zł. Tak
wyliczone kwoty należy pomnożyć przez przewidywaną ilość opracowań
i kwartałów i każdorazowo wynik wpisać w rubryce: cena brutto zł.
Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą
kwotę należy wpisać w rubryce „razem”.
3) Łączna cena ofertowa- Wartości z rubryk „razem” z Tabeli 1 oraz
Tabeli 2, należy przenieść do ostatniej tabeli i zsumować. Pozycja
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„łącznie” będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego. Kwotę z pozycji
„łącznie” należy przenieść do oferty cenowej.
19.4.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w Części II SIWZ - wzorze Umowy.

19.5.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku
o

podatkowego

podatku

od

Zamawiającego,

towarów

i

usług

zgodnie
w

z

zakresie

przepisami
dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie
realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
19.6.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
19.7.

Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności
oferty z SIWZ, o ile nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

19.8.

O dokonanej poprawie oferty Zamawiający informuje Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

20.

Kryteria oceny ofert

20.1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1)

zostaną

złożone

przez

Wykonawców

nie

wykluczonych

przez

Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2)
20.2.

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Kryterium wyboru

Znaczenie
procentowe

Cena (C)

100 %
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20.3.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi
najniższą cenę za realizację zamówienia.

21.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

21.1.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował
będzie zasady i kryteria określone w SIWZ.

21.2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, według kryterium cena - waga 100%, czyli
oferty z najniższą ceną.

21.3.

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy
przedłożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP.

21.4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia
Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

22.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

22.1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy.

22.2.

Zabezpieczenie

służy

pokryciu

roszczeń

z

tytułu

niewykonania

lub

nienależytego wykonania umowy.
22.3.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w

wyniku

postępowania

o

udzielenie

niniejszego

zamówienia

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
22.4.

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;
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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.
22.5.

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 usługi monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
realizacji

inwestycji

pn.

„Budowa

falochronu

osłonowego

dla

portu

zewnętrznego w Świnoujściu”
22.6.

Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione
w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga
formy pisemnej.

22.7.

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 rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
22.8.

Jeżeli

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

wniesiono

w postaci gwarancji lub poręczenia, to gwarancja lub poręczenie winny
zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne
wezwanie

Zamawiającego,

z

którego

będzie

wynikało,

że

doszło

do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

23.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia Umowy.

23.1.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1)

zostanie zawarta jako umowa na usługę;

2)

do

Umowy

mają

zastosowanie

przepisy

polskiego

prawa,

w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy PZP, ustawy o ochronie
przyrody i ustawy Prawo o ochronie środowiska,
3)

zostanie zawarta w formie pisemnej,
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4)

zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

5)
23.2.

jest zawarta na okres wskazany w punkcie 4 IDW.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie
wszystkich obowiązków wskazanych w Umowie, w tym w szczególności
za należyte wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.

23.3.

Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Części II
SIWZ.

24.

Środki ochrony prawnej

24.1.

Zgodnie z Działem VI ustawy PZP Wykonawcom, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługuje odwołanie, które wnosi
sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych
w art. 180 ustawy PZP, w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

24.2.

Zgodnie z Działem VI Rozdział 3 ustawy PZP na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej

stronom

oraz

uczestnikom

postępowania

odwoławczego

przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
na zasadach określonych w art. 198a-198g ustawy PZP.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO
W SZCZECINIE

Andrzej Borowiec
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Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
FORMULARZ OFERTY
składanej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-IIO-370/ZZP-3/08/13
1.

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

2.

WYKONAWCA:
Lp.

3.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - Pełnomocnik):
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

25.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1)
zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
2)
gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia
zgodnie z treścią SIWZ,
3)
cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia
wynosi: _____________ PLN (słownie: _____________ złotych), w tym:
wartość bez podatku VAT ___________ PLN, (słownie: _______ złotych) oraz
należny podatek VAT w wysokości ________ PLN (słownie:________
złotych);
4)
jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert;
5)
akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części
II SIWZ;
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6)

7)
8)
9)

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, Umowę
zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,
nie uczestniczę (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej
ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania*:

Lp.

10.

Oznaczenie informacji

Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)
powierzyć podwykonawcom*:

Lp.

Część zamówienia

Rodzaj usługi

Podpisy:
Lp.

Nazwa (y)
wykonawcy (ów)

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

* Niepotrzebne skreślić.
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Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Pieczęć
(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
Załącznik nr 1 a Wycena badań i czynności
składana w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/08/13
1. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Dyrektor
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

Urzędu

Morskiego

w

Szczecinie,

2. WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tabela 1. Praca wykonywana przez Zespół Monitoringu Środowiska
L.p.

Przedmiot badań w
ramach działań
Zespołu
Monitoringu
Środowiska

Częstotliwość
badań

Koszt
netto zł

Ilość
badań

jednego
badania

Środowisko morskie, Pelagial
1.

Fitoplankton +
okrzemki

4 x w roku

20

(1 x w sezonie)
2.

Zooplankton

4 x w roku

20

(1 x w sezonie)
3.

Nekton

4 x w roku

20

(1 x w każdym
sezonie na morzu
oraz 2 x w roku
w 2 sezonach
migracji ryb
na Świnie)
Środowisko morskie, Bental
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Łączny
koszt
netto zł

Cena
brutto zł
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4.

Meiobentos

4 x w roku

20

(1 x w sezonie)
Klapowisko
5.

Nekton

4 x w roku

20

(1 x w sezonie)
6.

Makrobentos i
meiobentos

4 x w roku

20

(1 x w sezonie)
(stanowiska
KD10)
7.

KD1-

Ptaki

1 x na miesiąc, od
15.XI do 28.II

80

co 14 dni
8.

Ssaki morskie

1 x na miesiąc, od
15.XI do 28.II

80

co 14 dni
9.

Wideoogląd (fauna
denna, struktura
przestrzenna dna)

min. 1 x w rocznym
sezonie

5

Elementy abiotyczne
10.

11.

Wideoogląd (fauna
denna, struktura
przestrzenna dna)
Geomorfologia

min. 1 x w rocznym
sezonie
5
11 profili
pomiarowych:
4 x w roku (pkt.
pom. 1 i 3) oraz
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1 x w roku
(pkt. pom. 2)
12.

Geomorfologia

1 x pobór osadów
powierzchniowych

5

RAZEM
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Tabela 2. Praca wykonywana przez Zespół Nadzoru Przyrodniczego
Opracowania

Koszt netto zł

Koszt brutto zł

Ilość opracowań

Analiza
porealizacyjna

Cena brutto zł

1

Czynności i inne
opracowania

Stawka
kwartalna netto
zł

Stawka
kwartalna brutto
zł

Ilość kwartałów

Pozostałe
działania Zespołu
Nadzoru
Przyrodniczego,
w szczególności
składanie
Raportów
kwartalnych i
Sprawozdań
rocznych do
RDOŚ
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RAZEM
Tabela 1. + Tabela 2. Łączna cena ofertowa.
Wyszczególnienie

Cena brutto zł

Zespół Monitoringu Środowiska
Zespół Nadzoru Przyrodniczego
ŁĄCZNIE
Podpisy:
Lp.

Nazwa (y)
wykonawcy (ów)

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty
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Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Pieczęć
(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
Załącznik
nr
2
Oświadczenie
Wykonawcy
do wykluczenia z udziału w postępowaniu

o

braku

podstaw

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/08/13
1.

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin.

2.

WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że na dzień składania oferty nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Podpisy:
Lp.

Nazwa (y)
wykonawcy (ów)

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty
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Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Pieczęć
(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/08/13
1.

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin.

2.

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wykaz usług wykonanych przez okres 3 lat od wszczęcia postępowania*
Lp.

Inwestor

Nazwa
zadania

Wartość
netto
zadania

Opis
usługi
z
podaniem
nazwy
monitorowanych
i/lub
nadzorowanych
inwestycji

Okres realizacji
usługi

* Jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy należy wskazać usługi
wykonane w tym okresie. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
usług.Podpisy:

L Nazwa (y)
p wykonawcy (ów)
.

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty
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Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Pieczęć
(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
Załącznik
nr
4
–
w wykonaniu zamówienia

Wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/08/13
1.

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin.

2.

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Imię i
Nr
Specjalisty nazwisko

Kwalifikacje
Doświadczenie zawodowe
/Wykształcenie

Podstawa
dysponowania

Podpisy:
Lp.

Nazwa (y)
wykonawcy (ów)

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty
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Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Pieczęć
(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

SIWZ, Część I-Instrukcja dla Wykonawców
Świadczenie usług monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu
inwestycji pn. „Budowa falochronu osłonowego dla Portu zewnętrznego w
Świnoujściu”.
Załącznik nr 5
w postępowaniu

-

Oświadczenie

Wykonawcy

o

spełnianiu

warunków

udziału

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi
monitoringu i nadzoru przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Budowa
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/08/13
1.

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,
Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin.

2.

WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczenie
Oświadczamy, że na dzień składania oferty, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 z
uwzględnieniem art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub cynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Podpisy:
Lp.

Nazwa (y)
wykonawcy
(ów)

Nazwisko i
imię osoby
(ób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty

Podpis osoby
(osób)
upoważnionej
(ych) do
podpisania
niniejszej
oferty
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Pieczęć (cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

