Aktualna treść z dnia 08.07.2020 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ DOSTAWĘ
DWÓCH STATKÓW INSPEKCYJNO-KONTROLNYCH

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr postępowania: 1/2020
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1. Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy, o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 5f ustawy PZP. Zamówienie obejmuje usługi
oraz dostawy. Przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony ze względów technicznych,
organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych. Głównym przedmiotem zamówienia jest dostawa
polegająca na wybudowaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia (statków inspekcyjno-kontrolnych).
1.2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a także zamieści na stornie internetowej Zamawiającego.
1.4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.4.1. „Zamawiający” – Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku,
1.4.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji,
1.4.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
1.4.4. „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019
r. poz. 1843 z późn. zm.).
1.4.5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w punkcie nr 2 niniejszej SIWZ,
1.4.6. „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
1.5. Dane Zamawiającego:
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
Dokładny adres: 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II nr 1
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://girm.mojbip.pl/
Adres poczty elektronicznej: statki.przetarg@girm.gov.pl
Nr telefonu: 59 84-24-457, fax 59 84-68-491
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1.6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO w
odniesieniu do:


wykonawcy będącego osobą fizyczną,



wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,



pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),



członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),



osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia.

1.6.2. Zamawiający informuje, że:
1.6.2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Główny Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, ul. Jana Pawła II nr 1 18, 76-200 Słupsk.
1.6.2.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących danych Zamawiającego, wysyłając email na adres:
sekretariat@girm.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
1.6.2.3. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celach związanych z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ogłoszeniach w UPUE.
1.6.2.4. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa
w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa PZP;
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126z późn. zm.);
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 553 z późn.
zm.).
1.6.2.5. Odbiorcami danych Wykonawcy będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz
podmioty,
z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia w zakresie przekazywania lub
archiwizacji danych oraz świadczenie obsługi prawnej na jego rzecz.
1.6.2.6. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą
być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP).
1.6.2.7. Ograniczenie dostępu do danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust.
4 pkt 1 i 2 ustawy PZP.
1.6.2.8. Dane Wykonawcy będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
i czasu wynikającego z obowiązku archiwizacji.
1.6.2.9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia wnim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich
podania na podstawie przepisów wskazanych w pkt. 1.6.2.4.
1.6.2.10. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
a) Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy RODO;
b) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
1.6.2.11. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich
podania na podstawie przepisów wskazanych w pkt. 1.6.2.4.
1.6.2.12. Administrator na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu
przetwarza dane osobowe (w tym je udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem stosując jednocześnie dodatkowe
zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania
danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
1.6.2.13. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch
fabrycznie nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu
metrów) wraz z kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia
przedmiotu zamówienia.
2.1.1. Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub jej załącznikach mowa jest o
statku - rozumie się przez to cały przedmiot zamówienia, w szczególności zaprojektowanie,
wykonanie (budowę i montaż) oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych statków. Natomiast budowa

zamiennie zwana wykonaniem - oznacza budowę statku i obejmuje wszelkie czynności wiązane z
budową statku, w tym budowę oraz prace montażowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych
i urządzeń statku stanowiącego przedmiot zamówienia;

2.1.2. Statek przeznaczony będzie do:


prowadzenia działań kontrolno – patrolowych,



prowadzenia służby dozorowej,



eskortowania jednostek rybackich do najbliższego portu,



prowadzenia akcji poszukiwaczko - ratunkowej w ramach SAR.

2.1.3. Wymiary główne statku:


długość konstrukcyjna/klasyfikacyjna: 23,5-24m,



długość całkowita:

do 26 m,



szerokość konstrukcyjna:

5,8-6,2 m,



szerokość całkowita:

6,2-6,5 m,



zanurzenie maks.:

2,5-2,8 m,



zanurzenie min.:

2,0 m,



wysokość konstrukcyjna:

3,0-3,3 m.

2.1.4. Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek
uszkodzenia kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku
powinna umożliwić wykonanie zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru
7˚B.
2.1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia
ww. portu według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.
2.1.6. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w
języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające
oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) .
2.1.7. Przedmiot Zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statków, konfigurację
wyposażenia oraz niezbędne i kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego.
2.1.8. Uwarunkowania instytucjonalne:
Przedmiot zamówienia Projekt będzie zabezpieczał obsługę inspektorów: Głównego Inspektoratu
Rybołówstwa Morskiego (GIRM) z portów:


Kołobrzeg,



Ustka,



Darłowo.

2.1.9. Przepisy i Urzędy nadzorujące:
2.1.10. Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony według wymogów ustawy z dnia 18
września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm) oraz przepisów
wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1452) oraz przepisami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów o
których mowa w art. 5 pkt 33, art. 62 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 101 ust. 1 i art. 115 ww. ustawy,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia
w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie określonym odrębnymi
przepisami, w szczególności w oparciu o:

 Międzynarodową Konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu sporzadzoną w Londynie 01
listopada 1974 zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz
Protokołem przyjętym w Londynie dnia l l listopada 1988 r. dalej „Konwencją SOLAS“ wraz
z późniejszymi zmianami, w tym przyjętymi w Londynie w dniu 21 czerwca 2013 r. i w dniu
11 czerwca 2015 r. zmianami
do załącznika do Międzynarodowej konwencji o
bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia l listopada 1974 r.,
zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem
przyjętym w Londynie dnia l l listopada 1988 r.,
 Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, sporządzoną w Londynie dnia
5 kwietnia 1966 r. (Dz.U. z 1969 r. poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym
Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonym w Londynie dnia
11 listopada 1988 r. (Dz.U. z 2009 r. poz. 372 i 373), zwaną„Konwencją o liniach
ładunkowych”,
 Konwencję w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z
1972 roku, sporządzoną w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz.U. z 1977 r. poz. 61 i 62
oraz z 1984 r. poz. 106), zwaną „Konwencją o zapobieganiu zderzeniom”,
 Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973,
sporządzoną w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej
konwencji, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.U. z 1987 r. poz. 101 i 102, z
2016 r. poz. 1979, z 2017 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1714 i 1970) oraz Protokołem z 1997
r. uzupełniającym Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonym w
Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 1679), zwaną „Konwencją
MARPOL”,
 Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzoną w
Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz.U. z 1983 r. poz. 247 i 248), zwaną „Konwencją
TONNAGE”,
 Międzynarodową konwencję w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych
na statkach, podpisaną w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 851 i
852),
 Konwencję o pracy na morzu, przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej
Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 845 oraz z 2017 r.
poz. 512), zwaną „Konwencją MLC”,
 Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U.
z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i
2088 oraz z 2019 r. poz. 103), zwaną „Konwencją STCW”,
 Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw
oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1995
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1654 i 1655), zwaną „Konwencją STCW-F”,
 Międzynarodową konwencję o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i
osadami, 2004, sporządzoną w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie;
 Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w
Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 184 i 185), zwanej dalej „Konwencją
SAR”, należy do organów administracji morskiej.
2.1.11. Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony na podstawie uzgodnionej z

Zamawiającym i zatwierdzonej przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne w rozumieniu pkt.
2.1.10. dokumentacji, odpowiadającej obowiązującym przepisom w zakresie klasyfikacji i
budowy małych statków morskich.
2.1.12. Przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rozumie się Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna
ze siedzibą w Gdańsku lub inny podmiot uznany i działający zgodnie z przepisami wskazanymi
w pkt. 2.1.10.
2.1.12.1. Podmiot uznany to podmiot będący członkiem International Association of Classification
Societies (IACS) (w języku polskim: Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw
Klasyfikacyjnych).
2.1.13. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadać świadectwa uznania Klasyfikatora.
2.1.14. Odbiór statku przez Zamawiającego:
Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczą-Odbiorczą. Warunkiem
przystąpienia do odbioru będzie zakończenie i przedstawienie prac wg książki odbiorów oraz
zrealizowanie „Programu prób na uwięzi” oraz „Programu prób morskich”, które będą
opracowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Miejsce przekazania
statku – Port Ustka z uwzględnieniem pkt. 2.1.5. SIWZ.
2.1.15. Tryb zdawczo-odbiorczy:
Procesy zdawczo-odbiorcze będą realizowane w czterech etapach:
 Weryfikacja kompletu dokumentów i realizacji „książki odbiorów” z budowy statku,
 Odbiór wyposażenia statku zgodnie z wymogami niniejszego ''Opisu Przedmiotu
Zamówienia”,
 Pozytywne zakończenie „Prób na Uwięzi”,
 Pozytywne zakończenie „Prób Morskich”.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ – Opis statków.
2.3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36
miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
2.4. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, przy czym
w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do
upływu okresu gwarancji jakości.
2.5. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
2.5.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z pracami i czynnościami
montażowymi elementów i urządzeń przy budowie statku przez osoby fizyczne wykonujące te
prace, o ile prace te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
2.5.2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie usług w projektowych, transportowych
oraz szkoleniowych.
2.5.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
określono w załączniku nr 3 do SIWZ – wzorze umowy.
2.6. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):


34510000-5 Statki



34500000- 2 Statki i łodzie

3.

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:

3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ:

Zamawiający nie przewiduje zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
5.1. wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie 4 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
5.2. wykonanie wszystkich świadczeń określonych w pkt. 2 SIWZ: do dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. FINANSOWANIE ZAMÓWEINIA:
Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt.7.2. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.
7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące
warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;
7.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł 00/100);
7.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca:
7.2.3.1. wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostawę lub dostawy co
najmniej 2 (dwóch) statków, każdy statek o wartości brutto minimum 6 000 000 zł (słownie:
sześć milionów zł 00/100).
Uwaga!
Przez statek dla spełnienia warunku zdolności zawodowej rozumie się statek w znaczeniu
określonym w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1452), o długości całkowitej minimum 15 metrów oraz przeznaczeniu
pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru co najmniej do 7˚B;
7.2.3.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję projektanta budowy statku, legitymującą się
doświadczeniem w zaprojektowaniu minimum 2 (dwóch) statków, każdy o długości
całkowitej minimum 17 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co
najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do 7˚B;
b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy statku, legitymującą się
doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy minimum 2 (dwóch) statków,
każdy o długości całkowitej minimum 17 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie
morza co najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do 7˚B.
Uwaga!
Przez statek dla spełnienia warunku doświadczenia rozumie się statek w rozumieniu art. 5
pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1452);
7.2.3.3. w przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz
sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany;
7.2.3.4. Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji
w postępowaniu dopuszczono, aby wykaz dostaw oraz wykaz usług obejmował okres 8 lat
przed upływem terminu składania ofert – podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126
z późn. zm.).
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1
i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
7.6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych,
może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
7.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.
7.10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodą poniesiona przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
7.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
7.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 7.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
7.12.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
7.12.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. 7.2.2. i 7.2.3. SIWZ.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

8.1. Zamawiający, stosowanie art.. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP wykluczy z udziału w postępowaniu
Wykonawcę:
8.1.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 498);
8.1.2. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

9.1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu:
9.1.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
9.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z worem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". JEDZ należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą. Oświadczenia
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
9.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument
(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące także
tych podmiotów.
Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których
polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje
wymagane w części IV JEDZ.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy PZP.
9.1.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców;
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w
części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu;
c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
9.1.6. Wykonawca w części IV formularza JEDZ zobowiązany jest do wypełnienia jedynie sekcji alfa
formularza, czyli złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełniania
dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów
kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.
9.1.7. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowieniazostała
zamieszczona Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu.
Instrukcja dotycząca złożenia JEDZ:
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD
lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ (w formacie PDF oraz XML z
wykorzystaniem narzędzia ESPD).
d) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
9.2. Zamawiający zastrzega 1 , że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca,
wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:


przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;



przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu
karnego;



przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt. 2-7 ustawy PZP, wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw,
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy PZP, w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu
„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.
9.1.1. SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego
albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w
zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.
9.4. Zamawiający przeprowadzi postępowanie na podstawie art 24aa ust. 1 ustawy PZP, zgodnie
z którym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w
postępowaniu.
9.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi
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załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
9.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 9.7. i 9.8. SIWZ.
9.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
9.7.1. wykazu dostaw, o których mowa w pkt. 7.2.3.1. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 8 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
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.7.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem;
9.7.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
9.8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
9.8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.8.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę;
9.8.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Forma
dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.8.4. odpisu 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. Odpis, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert2. Forma dokumentu: oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.8.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.8.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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. Forma dokumentu: oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem;
9.8.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1445 ze zm.). Wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 9.8.SIWZ.
9.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
9.10.1. w pkt. 9.8.1. SIWZ 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 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
9.10.2. w pkt. 9.8.4.-9.8.6. SIWZ 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.
9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.10.1 i 9.10.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
2

Per analogia do § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

postępowaniu. Dokument, o którym mowa 9.10.2. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
9.12. 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 pkt. 9.10., 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 odnośnie terminu stosuje się.
9.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt. 9.8.1., składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.10.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. 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 odnośnie terminu stosuje się.
9.14. Dostępność dokumentów:
9.14.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.);
9.14.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 9.14.1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
9.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z
nich dotyczą.
9.17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której
mowa w pkt. 9.15. i 9.16. następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9.18. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
9.19. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełniony JEDZ składa się w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.
9.20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r poz. 1126
z późn. zm.).
10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać
złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Dopuszcza również formę elektroniczną kopii dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.
10.4. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
11. PODWYKONAWSTWO:
11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia.
11.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
11.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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11.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
11.7. Zamawiający nie dopuści do realizacji zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego
przez Zamawiającego.

12. GRUPA KAPITAŁOWA:
12.1. Definicja pojęć:
12.1.1. grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), dalej ustawa OKiK, rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
12.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633
i 2212), a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzącą
działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK, nad co
najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKiK,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem przepisów
dotyczących koncentracji;
12.1.3. przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego
lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego)
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
12.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. 9.4. SIWZ.

13.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI:

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz
udostępnionego
przez
mini
portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).
13.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
statki.przetarg@girm.gov.pl
13.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
13.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu
miniPORTAL-u
opisane
zostały
w
regulaminie
korzystania
z
miniPORTALU(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx)
oraz
Regulaminie
ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
13.5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email:
statki.przetarg@girm.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonym o w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 w spawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
13.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz komunikacji wynosi 150MB.
13.7. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
13.8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
13.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest radca prawny Robert Krupa, e-mail:
statki.przetarg@girm.gov.pl.
14.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i
00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
14.2.1. pieniądzu;

14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
14.2.3. gwarancjach bankowych;
14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
14.2.5. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 z późn. zm.).
14.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP
O/Gdańsk 49 1010 1140 0003 5813 9120 0000. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający
dokonanie przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 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, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
obejmującego obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta,
nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
14.5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium 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,
d) termin ważności gwarancji, nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym
dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert,
e) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
14.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego
w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula
stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i
poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
14.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione
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.
14.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.10. SIWZ.
14.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw 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.
14.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
14.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 14.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
14.13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
14.13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14.13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
14.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw 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.
14.15. 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 oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

15.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
15.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
15.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
15.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
16.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawcy na miniPortalu. W Formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki EPUAP, na którym prowadzona będzie

korespondencja związana z postępowaniem.
16.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowywaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia
skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
16.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z pikami stanowiącymi ofertę
skompensować do jednego pliku archiwum (ZIP).
16.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na minmiPortalu.
16.6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
16.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
16.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
16.9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
16.9.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
16.9.2. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
16.9.3. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym;
16.9.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia, zgodnie z pkt. 10.2. SIWZ;
16.9.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 9.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;
16.9.6. dowód wniesienia wadium.
16.10. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.11. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy stanowiącymi załączniki do SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
16.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

17.1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.07.2020 r. do godz. 11:30.
17.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II nr 1, pokój nr 734
poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje z otwarcia ofert.
17.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
18.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

18.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia
rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
18.2. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w „Formularzu oferty”
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
18.3. Zasady kalkulacji ceny:
18.3.1. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnionej
dokumentacji, i wyceny dokonał rzetelnie.
18.3.2. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany
będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu
końcowego.
18.3.3. Wynagrodzenie winno obejmować zatem wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym wszelkie koszty czynności
związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, budową statków, dostawą przedmiotu
zamówienia oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, a także
podatek VAT.
18.3.4. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania prac niezbędnych dla prawidłowej
realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji,
Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
18.3. . Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje stawka 23 % podatku VAT statek patrolowy: CN 8906 90 10, stawka podatku VAT 23 %. Treść decyzji została załączona na stronie
internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2020 roku.
18.4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18.5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
oferty.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm podzielonych płatności.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
19.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY,
A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN,
ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD
NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO:

19.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
19.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
19.3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi:
19.3.1. cena (C) – waga 60%,
19.3.2. okres gwarancji (G) – waga 40%.
19.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena
łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom
odbywać się będzie wg następujących zasad:
19.4.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia obliczona przez Wykonawcę i podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba
punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
19.4.2. okres gwarancji jakości (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w
Formularzu oferty długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Minimalny okres
gwarancji jakości wynosi minimum 36 miesięcy. Maksymalny okres podlegający ocenie
kryterium wynosi 60 miesięcy. Maksymalna liczba punktów – 40. Liczba punktów, którą można
uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
G = Gb/Gn x 40

gdzie:
G – okres gwarancji
Gb – okres gwarancji oferty badanej
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA !
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania
długości okresu gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma
maksymalną liczbę punktów – 40 wg przedmiotowego kryterium oceny ofert.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę
– obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
19.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość
punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego
wzoru:
P = C+G
19.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną,a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:

20.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
20.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o
których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców,
20.1.2. w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółową informację dotyczącą nazw podwykonawców, oraz zakresu i
wartości zleconych prac, z danymi kontaktowymi, o których mowa w pkt. 11.3. SIWZ,
20.1.3. dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.2. Siedem dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi pomocniczy kosztorys ofertowy oraz wstępny
harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zadania opracowany na podstawie załączonego do
specyfikacji pomocniczego kosztorysu ofertowego (załącznik nr 12 do SIWZ), który powinien zawierać
wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i
podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie określonym przez Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu nie wymaga aneksu, jednakże musi zostać zaakceptowania przez Zamawiającego.
20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
20.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

20.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
21.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

21.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
21.3. 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
21.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:
a) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym
i rejestrze zastawów.
21.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: NBP O/Gdańsk 49 1010 1140 0003 5813 9120 0000. z adnotacją „Zabezpieczenie
należytego wykonania zamówienia - Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa dwóch statków
inspekcyjno-kontrolnych”.
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z
chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
21.6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
21.7. 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 pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za
potwierdzeniem odbioru.
21.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form o których mowa w pkt. 21.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
21.9. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
21.9.1. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

21.9.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30%wysokości zabezpieczenia;
21.9.3. Kwota, o której mowa w punkcie 21.9.2. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
21.10. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno posiadać ważność z okresem co
najmniej 30 dni dłuższym licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.
21.11. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady, winno posiadać ważność na okres minimum 15 dni dłuższy niż okres jaki obejmuje rękojmia
za wady.
21.12. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (wykonania robót), Wykonawca
zobowiązuje się przedłużyć termin ważności gwarancji (dokument gwarancyjnego) należytego
zabezpieczenia umowy na okres obejmujący zmieniony okres realizacji umowy najpóźniej w dniu
podpisania aneksu.
21.13. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
21.14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
21.15. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.14. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
21.16. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądzu, zawierało
postanowienia o obowiązku wypłaty świadczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, a
także postanowienie o obowiązku wypłaty kwoty z dotychczasowego ubezpieczenia, o którym mowa w
pkt. 21.14.
22.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY:

22.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie
podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
22.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
22.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w punkcie 22.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy
w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
22.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

22.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do
treści zawartej umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu
zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian w
następującym zakresie:
22.5.1. terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych ponad termin90 dni licząc od dnia otwarcia ofert(termin zostanie przesunięty o liczbę dni ponad
termin 90 dni od dnia otwarcia ofert) ,
c) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami prawa, terminów wydania decyzji,

uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, niespowodowanych przyczynami lezącymi po stronie Wykonawcy,
d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;
e) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem

COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym
w art. 15 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2020 poz. 567).
- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą
dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;
22.5.2. zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 7.2.3.2.
SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez
Zamawiającego w pkt. 7.2.3.2. SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.
22.5.3. zmiany ceny:
a) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT, przy czym cena
netto jest stała przez cały okres obowiązywania umowy,
b) 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,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian zapisów załącznika nr 10 do
SIWZ - Opisu statków, lub jego uzupełnienia, podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania
strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego,
wystąpieniem wad ukrytych w Opisie ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; pkt.
22.5.4. stosuje się odpowiednio;
22.5.4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,

b) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) zmian dotyczących przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji
publicznej,
d) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 567),
– w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
22.6. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz
z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
22.7. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 22.5. SIWZ nie należy interpretować jako udzielenie
dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy.
22.8. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz
wymaga zgody drugiej strony.
23.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

23.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
Wykonawcy, 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.
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
23.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
23.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
23.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
23.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na stronie internetowej.
23.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.6.1-23.6.2 SIWZ wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
23.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
24.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie
polskiej PLN.

25.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

26.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

27.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA
ZAMÓWIENIA

28.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Załącznik Nr 10 - Opis statków

