
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  (  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  z  późn.  zm.)  ogłasza 
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego:

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

NR PO-II-/370/ZZP-3/17/15

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

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

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA

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

Przedmiotem zamówienia jest usługa - Symbol kategorii CPV:  35.71.00.00-4

Dostosowanie  komponentów  Krajowego  Systemu  Bezpieczeństwa 
Morskiego  (KSBM)  do  wymogów  Dyrektywy  2010/65/UE  poprzez  
ustanowienia  mechanizmów  przekazywania  formalności  
sprawozdawczych  w  ramach  Systemu  Kontrolno-Informacyjnego  dla  
portów polskich (PHICS).

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostosowanie  systemu  PHICS  do  wymogów  dyrektywy 
2010/65/UE w zakresie:

ETAP 1:
      Dostosowaniu zakresu danych gromadzonych w Systemie Kontrolno - Informacyjnym dla 

Portów Polskich PHICS (Polish Harbours Information & Control System)  do wyników pracy 
grupy eksperckiej Ems.

      Umieszczeniu w systemie PHICS mechanizmu pozwalającego na złożenie  dokumentu PDS 
(Przewozowej Deklaracji Skróconej) w systemie ICS.

      Modernizacji interfejsu wymiany danych PHICS – SWIBŻ.
      Modernizacja systemu PHICS (w tym umieszczenie słownika obiekty portowe).
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       ETAP 2:

      Opracowaniu projektu i implementacja formularzy elektronicznych dla potrzeb  elektronicznej 
wymiany  danych  pomiędzy  kapitanami  /  agentami  morskimi  a  Systemem  Kontrolno- 
Informacyjnym dla Portów Polskich PHICS (Polish Harbours Information & Control System)

      Aktualizacji i wersjonowaniu wzorcowych formularzy elektronicznych oraz mechanizmy ich 
udostępniania na potrzeby kapitanów, agentów morskich oraz innych instytucji Administracji 
Morskiej  Importowaniu/eksportowaniu  do/z  systemu  PHICS  formularzy  elektronicznych 
służących  do elektronicznej  wymiany danych pomiędzy kapitanami  /  agentami morskimi  
a Administracją Morską
       

   ETAP 3:

      Opracowanie  dokumentacji  technicznej,  wdrożeniowej  i  użytkowej  dla   przedmiotu 
zamówienia.

      Wygenerowanie  nowej  wersji  systemu,  instalacja  w DataCenter,  wdrożenie  systemu  
w środowisku produkcyjnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ.

Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ  
(§ 15 umowy).

Niniejsze  zamówienie  będzie  współfinansowane  przez  Unię  Europejską  ze  środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-
2013.
Zamawiający  przewiduje  unieważnienie  postępowania  w  przypadku  nie  przyznania  
środków  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  które  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  
na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Termin wykonania zamówienia - 

a) etapu I:  30 września 2015 r.
b) etapu II: 09 października 2015 r.
c) etap III:  20 października 2015 r..

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie  przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w 91a ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;
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2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:

Lp Kryterium Znaczenie 
procentowe 
Kryterium

Maksymalna  ilość 
punktów  jakie  może 
otrzymać  oferta  za 
dane kryterium

1 Cena (C) 60% 60 punktów

2 Okres gwarancji (G) 40% 40 punktów

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Cena oferty – kwota wyrażona w złotych (brutto) za wykonanie całości zamówienia
(wskazana w formularzu oferty).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
 przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = Cmin        x Max (C) 

  

Ci

gdzie:

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci Cena oferty "i"

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

4. Zasady oceny w kryterium "Okres gwarancji" (G) dla Etapu II i III

Okres  gwarancji  -  (wskazany  w  formularzu  oferty)  na  wykonane  prace  określony  
w Etapie II i III Okres musi być wyrażony w miesiącach, przy czym, nie może on być 
krótszy niż 24 m-ce oraz dłuższy niż 60 m-cy (okres gwarancji Wykonawca wskazuje 
w Formularzu oferty).

W przypadku kryterium "Okres gwarancji" oferta otrzyma liczbę punktów (zaokrągloną 
do dwóch miejsc po przecinku) obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
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Pb (G) = Gb        x Max (G) 

  

Gmax

Pb(G) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „okres gwarancji”;

Gmax Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych

ofert;

Gb Okres gwarancji oferty badanej;

Max(G) Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „okres 
gwarancji”

Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 
dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  
w postępowaniu

                        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  
warunki 
                        udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
dotyczące
                        w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania:  Działalność 
prowadzona  na potrzeby  wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga  
posiadania specjalnych uprawnień.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku Wykonawców składających 
ofertę  wspólną  spełnianie powyższego warunku będzie oceniane łącznie), tj: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał:
a)  1  (jedną)  usługę,  której  przedmiotem  było  wykonanie  lub  rozbudowa 
systemu  służącego  do  realizacji  elektronicznej  obsługi  dokumentów  dla 
potrzeb administracji.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do  wykonania  zamówienia:  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego 
warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  (w przypadku Wykonawców składających 
ofertę  wspólną  spełnianie powyższego warunku będzie oceniane łącznie),  tj.: 
Wykonawca  musi  wykazać,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 
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zamówienia  na  wartość  nie  mniejszą  niż  200  000,00  zł  (dwieście  tysięcy 
złotych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu  
o złożone w ofercie dokumenty i oświadczenia wg formuły: spełnia – nie spełnia. Z 
treści  złożonych  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  wynikać,  że  Wykonawca 
odpowiednie warunki udziału w postępowaniu spełnia.

      Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wykażą istnienia braku podstaw 
do wykluczenia ich z postępowania.  W przypadku Wykonawców składających ofertę 
wspólną  brak  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  musi  wykazać 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena  istnienia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie 
dokumenty  i  oświadczenia.  Z  treści  złożonych  dokumentów  lub  oświadczeń  musi 
wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

     Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zobowiązany jest przedłożyć:

a. oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp, 
sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  IDW.  W  przypadku 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  Zamówienia  oświadczenie 
składa  pełnomocnik  ustanowiony  do  reprezentowania  tych  Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W  celu  potwierdzenia  posiadania  przez  Wykonawcę  wiedzy  i  doświadczenia 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

b. wykaz  wykonanej  głównej  usługi,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem 
terminu składnia  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na 
rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi

       Załącznik nr 5 do IDW.  (w przypadku wspólnego ubiegania się  dwóch lub więcej
       Wykonawców o udzielenie  niniejszego  zamówienia,  oceniane będzie  ich łączne
       doświadczenie)

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej 
i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć:

c. opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  
że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  (w  przypadku 
wspólnego  ubiegania  się  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego  
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na 
wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu:
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d. pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  (w  oryginale)  tych  podmiotów  
do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania 
zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Podmiot,  który zobowiązał  się do udostępnienia  zasobów zgodnie z art.  26 ust.  2b 
ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

e. dokumenty, o których mowa w § 1.6.2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  
być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-  sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
     wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  
i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

f. oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW;

g. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  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,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert;

h. 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;

i. 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;

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

k. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1  pkt  9 ustawy Pzp,  wystawioną  nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;
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l. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;

m. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze 
zm.)  lub  informację,  o  tym,  że  wykonawca  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  wg 
Załącznika nr 4 do IDW.

Uwaga: Dokumenty wskazane w lit. f)-m) składa ka  ż  dy z Wykonawców składaj  ą  cych ofert  ę   
wspóln  ą  .  

I. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1)  o  których  mowa  w  lit.  g)  –  i)  oraz  k)  –  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)  o  których  mowa  w  lit.  j)  oraz  l)  –  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, 10 i 11 
ustawy Pzp;

II. Dokumenty, o których mowa w pkt. I ppkt. 1) lit. (a.) i (c.) oraz w pkt. I ppkt. 2), powinny 
być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu o udzieleni  zamówienia albo 
składania  ofert.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt.  I  ppkt.  1)  lit.  (b.),powinien  być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III. Jeżeli  w  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w  którym  wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 
I,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się 
także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego odpowiednio  kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju,  w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepispkt. 
II stosuje się odpowiednio.

Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  
o których mowa w art.  22 ust.  1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy Pzp,  a podmioty te będą brały  udział  w 
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realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa 
w pkt. 3 lit. (f) – (m) również w stosunku do tych podmiotów.

Kwoty  w  dokumentach  podane  w  walutach  innych  niż  złoty  będą  przeliczane  na 
potrzeby  oceny  ofert  na  PLN  wg  średniego  kursu  NBP  obowiązującego  w  dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE, a 
jeżeli  w  tym dniu  kursu  nie  ogłoszono,  do  ww.   przeliczenia  zastosowany  będzie 
ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani  dostarczyć  do  Zamawiającego  umowę  regulującą  współpracę  tych 
Wykonawców.

Grupy kapitałowe

I. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest, wraz ofertą, złożyć 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy 
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

II. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy w trybie art. 24b ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 
2  pkt  5  ustawy  Pzp,  istniejących  między  przedsiębiorcami,  w  celu  ustalenia,  czy 
zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

III. Zamawiający, zgodnie z art. 24b ust. 2 ustawy Pzp oceniając wyjaśnienia, weźmie pod 
uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w 
postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

IV. Zamawiający  wykluczy  z  postępowania,  w  trybie  art.  24b  ust.  3  ustawy  Pzp  
o  udzielenie  zamówienia  wykonawcę,  który  nie  złoży  wyjaśnień,  oraz  Wykonawcę, 
który nie złoży listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Podwykonawcy

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcy.  
W takim przypadku obowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które 
zamierza powierzyć Podwykonawcy/com. Brak ww.  informacji w formularzu oferty 
oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b,  w  celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
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a. formularz Oferty,  sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  
nr 1 do  IDW,

b. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c. 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 niniejszego zamówienia publicznego,

d.  dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 9.3  IDW.
e. Pożądane  przez  Zamawiającego  jest  złożenie  w  ofercie  spisu  treści  

z  wyszczególnieniem ilości  stron wchodzących  w skład oferty oraz dowodu 
wniesienia wadium.

Zmiana umowy

Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie i na warunkach 
określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ. - § 15.

Wadium: 

1. Wysokość wadium.

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2.  Forma wadium

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

            a) pieniądzu (tylko przelewem na rachunek bankowy podany w niniejszej IDW);

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

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancja winna zawierać następujące elementy:

a. nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  
      (Zamawiającego),  gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej   
      udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
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d. termin ważności gwarancji,
e. zobowiązanie  gwaranta  do:  „zapłacenia  kwoty  gwarancji  na  pierwsze  pisemne
      żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- którego ofertę wybrano:

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie  umowy  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy.

Gwarancja  musi  być  egzekwowalna  i  wykonalna  na  terytorium  Rzeczpospolitej 
Polskiej,  podlegać prawu polskiemu,  a w sporach z gwarancji  wyłącznie  właściwy 
musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

1) Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  na  następujący  rachunek 
Zamawiającego:

       Narodowym Banku Polskim odział  Szczecin

        06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 

Nazwa Zamawiającego:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Pl. Batorego 4

70-207 Szczecin

Polska

Nazwa i adres banku  Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin (ul. Płk. T.A Starzyńskiego 1 
Szczecin)

Kod IBAN (IBAN Code) PL 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 

Kod Swift (Swift Code) NBPLPLPW

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
załączyć  do  oferty  w  formie  oryginału  w  sposób  umożliwiający  jego  wyłączenie  
i  przekazanie  przez  Zamawiającego  do  kasy  Urzędu  lub  bezpośrednio  w  kasie 
Urzędu Morskiego w Szczecinie (kasa czynna w dniach pracy Urzędu w godzinach 
od( 10:00do 13:00).

10



4. Termin wniesienia wadium

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  przy  czym  wniesienie 
wadium  w  pieniądzu  za  pomocą  przelewu  bankowego  Zamawiający  będzie  uważał  za 
skuteczne tylko wówczas,  gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,  że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium

a. Zamawiający,  zgodnie  z  art.  46  ust.  1  ustawy  Pzp,  zwróci  wadium  wszystkim 
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  jako 
najkorzystniejsza,

b.  Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający, 
zgodnie  z  art.  46 ust.  1a ustawy Pzp,  zwróci  wadium niezwłocznie  po zawarciu 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesieniu  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

c. Zamawiający,  zgodnie  z  art.  46  ust.  2  ustawy  Pzp  zwróci  wadium  na  wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium, w przypadku, o którym mowa w 
art. 46 ust. 3 ustawy Pzp,

e. Jeżeli  wadium  zostało  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  zwróci  je  wraz  
z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono 
przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Utrata wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,  
co  powodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako 
najkorzystniejszej.

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:
1)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  
        na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  
z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 

1. Informacje ogólne.

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

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  w wyniku 
postępowania o udzielenie  niniejszego zamówienia  w  wysokości  5 %  wynagrodzenia 
brutto.  Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

a) pieniądzu;

b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  
     oszczędnościowo  –  kredytowej,  z  tym,  że  zobowiązanie  kasy  
     jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  
     w  art.  6  b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  
     o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 
3120 0000

3) W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  Zamawiający  wyraża  zgodę  
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) 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.

5) Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  postaci  gwarancji  bankowej  lub 
ubezpieczeniowej–  gwarancja  powinna  mieć  charakter  abstrakcyjny,  to  jest 
winna zobowiązywać  Gwaranta nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  do wypłacenia 
Zamawiającemu, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze 
pisemne  żądanie  Zamawiającego  wskazujące  na  zaistnienie  okoliczności  w 
postaci  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy.  Treść  gwarancji 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
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Gwarancja taka winna zawierać ponadto następujące elementy:

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),  Zamawiającego gwarancji, 
gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
d. termin ważności gwarancji.

Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej,  podlegać  prawu  polskiemu,  a  w  sporach  z  gwarancji  wyłącznie 
właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą  ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

7)  Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p.

4.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający zwróci  70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
kwot wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW zostanie zwrócona 
w nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

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 w Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 z późn. zm.).

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   10.08.2015 r. do godz. 10:30.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116, 
dnia   10.08.2015 r., o godz. 11:00.

Ogłoszenie przekazano do Dziennika Urzędowego Unii  Europejskiej -  01.07.2015 roku,
 nr 2015 - 087337
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