Ogłoszenie nr 600688-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.
Marina Kamień Pomorski: Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do
obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i
opartego na wiedzy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Marina Kamień Pomorski, krajowy numer identyfikacyjny
320617690, ul. Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2 , 72-400 Kamie Kamień Pomorski, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 536282508, 536282508, e-mail
kontakt@marinakamienpomorski.pl, l.bartnik@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.marinakamienpomorski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spólka z ograniczona odpowiedzialnością ze 100 % udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.marinakamienpomorski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
Adres:
Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o., Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa portu rybackiego
wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul.
Wilków Morskich
Numer referencyjny: MKP/02/ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa portu rybackiego wraz z
drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul.
Wilków Morskich”
II.5) Główny kod CPV: 45241500-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45200000-9
45233120-6

45240000-1
45300000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1)
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia: roboty budowlane kubaturowe, roboty
drogowe, prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace hydrotechniczne, roboty
instalacyjne oraz sieciowe związane z przebudową portu rybackiego. 3) Wielkość lub zakres
zamówienia: nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 4) Zamawiający może
udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe roboty na wniosek wykonawcy. 5)
Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami umowy
podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom wymaganych standardów: zamawiający uzna, że
wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jego średnioroczny obrót w okresie
ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2017, 2018, 2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 10.000.000,00 zł. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W
przypadku gdy wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów
trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również

tych podmiotów. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
niższej niż 1.500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek
wykonawcy mogą spełniać łącznie. c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: a) zamawiający uzna, że wykonawca
posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na
wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach
śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub budowli
hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost, nabrzeże,
falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej co najmniej 200.000,00 zł. brutto.
oraz a2) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę,
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego)
wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację
inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) drogi o
klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę
budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub
portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu
jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo,
pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż
9.000.000,00 zł. brutto. oraz a4) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł. brutto. W przypadku składania oferty wspólnej warunek określony w lit a1),
a2), a3) i a4) wykonawcy mogą spełniać łącznie. UWAGA Ilekroć w siwz jest mowa o
„budowie, przebudowie lub rozbudowie” należy przez to rozumieć odpowiednio budowę,
przebudowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, także wtedy, gdy prace określone w Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2 lit. a1)
lub/i a2) lub/i a3) lub/i a4) siwz były wykonane w ramach 1 umowy w formule zaprojektuj i
wybuduj. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy zamówienie,
w zakres którego wchodzą usługi i/lub roboty budowlane, o których mowa w Rozdziale V pkt
2 ppkt. 2 lit. a1), a2), a3), a4) siwz były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji
ww. zakresu usług i/lub robót budowlanych. W przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.
22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie

dysponować następującymi osobami: b1) Kierownik zespołu projektowego/Projektant o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu jako
projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych) w tym
wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano – wykonawczy) co
najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę lub
rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na
realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu)
nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub
portu jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs,
molo, pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej nie
mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto. b2) Projektant o specjalności sanitarnej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania
uprawnień projektowych). b3) Projektant o specjalności elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b4)
Projektant o specjalności inżynieryjnej drogowej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności drogowej oraz - co
najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty
uzyskania uprawnień projektowych). b5) Projektant o specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez
ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub
sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b6) Kierownik budowy: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego ma stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy minimum jednej robocie budowlanej
polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na
wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub
budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost,
nabrzeże, falochron); Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować okres minimum
6 miesięcy lub pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania.
b7) Kierownik robót branży sanitarnej: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od
daty uzyskania uprawnień). b8) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty
uzyskania uprawnień). b9) Kierownik robót branży drogowej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). b10) Kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty uzyskania
uprawnień). b11) Kierownik robót branży hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). W przypadku składania oferty wspólnej
ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie ww.
stanowisk przez osoby spełniające ww. warunki do pełnienia danych funkcji pod warunkiem
spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
Dodatkowe informacje: Uwaga, ilekroć w siwz jest mowa o „Kierowniku budowy” lub
„Kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w aktach
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ). Zamawiający na etapie składania i oceny ofert
nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych
zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały
one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na
podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty
wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Kadra kierownicza (wskazana w Rozdział V, pkt. 2 ppkt. 2 lit. b siwz) w ramach realizacji
zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku
wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach
występujących przy realizacji zamówienia. c) zatrudniał w rozumieniu ustawy z dnia z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, średniorocznie w ostatnich trzech latach (2017, 2018,
2019) przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 20 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych
i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy
jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w
jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w
walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot
na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do
tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww.
zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku
składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem b) zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww.
zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku
składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem c) odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenia wykonawcy o średniorocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich trzech
lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w
ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c)
dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww.
oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania 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
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. f) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem daty ich wydania),
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny
ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. g) oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u
wykonawcy, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich
zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 ppkt. 3 siwz). W
przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden
wspólny ww. dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku
składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z
Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć
jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie
podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale
I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6)
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca
przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do
zamawiającego. 1. Wadium należy wnieść w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków
do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto
depozytowe zamawiającego 90 9393 0000 0018 1510 2000 0030; 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – w następujący sposób: a) poprzez złożenie dokumentu do pok. nr 1 (od
poniedziałku do piątku od 8.30 –15.00) w siedzibie zamawiającego b) poprzez dołączenie
dokumentu do oferty; c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres:
kontakt@marinakamienpomorski.pl oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców
dokumentu). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku
wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć
wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez
pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument
gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory
odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych
gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie, że

zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2)
termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium
lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z
art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Na wniosek
wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma
zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi
30,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144
ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany kadry
przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby
warunków określonych w SIWZ, 2) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia
terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót
przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk
uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w
SIWZ, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody,
spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub
innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,
f) niewypałów i niewybuchów, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej
warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), h) odmiennych od przyjętych w
dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, i) konieczności wykonania zamówienia
dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, j) konieczności
zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. 3) w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej . 4) w przypadku powstania okoliczności
będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń
itp., 5) w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji technicznej : a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) w przypadku
zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) w przypadku zaistnienia
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) jeżeli rozwiązania te będą miały
znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze
względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania
dokumentacji projektowej, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa. - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – e zmian może być
powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych poniżej. W takim przypadku
Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą
szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a) stawka
roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, b) koszty pośrednie Kp (R+S) –
minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, c) zysk
kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień
sporządzania kosztorysu, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami
zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym
również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e) nakłady
rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 6) w przypadku zmiany
stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po
stronie Wykonawcy, 7) w przypadku zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 8) w przypadku
innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 9) w przypadku
zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, związanych z wystąpieniem
COVID-19 i wpływających na należyte wykonanie umowy stosuje się art. 15r ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.) lub inne przepisy prawa
obowiązujące w tym zakresie; 3. Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4)
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. W
przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy
wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy
Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w
formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany i jej charakter, 2) uzasadnienie
zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania
zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 6. Warunkiem wprowadzenia
zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i
właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez
Zamawiającego komisję techniczną w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany będzie
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 8. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca
dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 9. Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 11 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych
będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca
składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt
1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą
być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: –
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww.
Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww.
Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww.
Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww.
Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww.
Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie
z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
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