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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382078-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie falochronów
2017/S 187-382078

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Gurska, Iwona Piastowska
Tel.:  +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl 
Faks:  +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Ogólna pok. nr 8
Tel.:  +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl 
Faks:  +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie
Północnym w Gdańsku”.
Numer referencyjny: ZP-JG-3800-48/17

II.1.2) Główny kod CPV
45243200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana realizowana w ramach Projektu „Modernizacja układu
falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” zlokalizowanych w obszarze morskich wód
wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w podziale na dwie niezależne technologicznie części:
Część 1 – „Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego”,
Część 2 – „Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach przedmiotu zamówienia dla części 1-2
zamówienia i projektach, których autorem jest Biuro Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (ul.
Kopernika 78, 81-456 Gdynia). Wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru Robót
zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu z Warunkami Kontraktu,
opisem przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 438 754 265.14 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45243200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
— remontu istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości 653 metrów składającego się z 26
skrzyń posadowionych na rzędnej -12,4m polegającego na naprawie zinwentaryzowanych uszkodzeń części
nadwodnej i podwodnej konstrukcji falochronu i jego wyposażenia oraz umocnienia dna przy falochronie,
częściową jego przebudowę i wykonanie narzutu ochronnego tego falochronu;
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— nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości
całkowitej 866,7 m utworzonego z prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z
narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdoblokami;
— odcinka połączeniowego – platformy dla ptaków pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym a nowym
falochronem osłonowym który tworzy grodza ze ścianki szczelnej z dodatkowym kamiennym narzutem
ochronnym przykrytym gwiazdoblokami,
— oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego wydłużonego falochronu wyspowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją
techniczną dla 1 części zamówienia (Załącznik nr 4A do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania (ST) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 252 042 912.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.03.02.00-00-0010/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ad. Sekcja II.2.7) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000 000
PLN (słownie: dwa miliony złotych);
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt III.7 SIWZ na kwotę 22 912
992,08 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45243200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
— budowie nowego falochronu wyspowego południowo – wschodniego o długości 826,35 m utworzonego z
prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony
morza przykrytym gwiazdoblokami;
— wykonaniu oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego nowego falochronu wyspowego południowo –
wschodniego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją
techniczną dla 2 części zamówienia (Załącznik nr 4B do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania (ST) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 186 711 352.23 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.03.02.00-00-0010/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ad. Sekcja II.2.7) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 400 000
PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych);
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt III.7 SIWZ na kwotę 16 973
759,09 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/
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UE (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa)
weryfikacja spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona
w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na
wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu
oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) 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,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
c) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
d) 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;
e) 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;
c.d. Sekcja VI.3 Ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Ad. Część 1 zamówienia:
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A) posiada roczny obrót za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 400 000 000 PLN (czterysta milionów
złotych);
B) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 35 000 000 PLN (trzydzieści pięć
milionów złotych);
C) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 35 000 000 PLN (trzydzieści pięć milionów
złotych);
Ad. Część 2 zamówienia:
A) posiada roczny obrót za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 300 000 000 PLN (trzysta milionów
złotych);
B) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 25 000 000 PLN (dwadzieścia pięć
milionów złotych);
C) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 25 000 000 PLN (dwadzieścia pięć milionów
złotych);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o
którym mowa w punkcie V.1.2).b.A) (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega);
b) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o
którym mowa w punkcie V.1.2).b.B) (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega);
c) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunku, o którym mowa w
punkcie V.1.2).b.C) (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega);
Powyższe wymagania dotyczą analogicznie również Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
j) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lat obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
k) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
l) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
— 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych
polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii,
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posadowionych na głębokości nie mniejszej niż 5 m p.p.m. (rzędnej dna przy falochronie), o wartości robót
hydrotechnicznych nie mniejszej niż 100 mln zł brutto każda (słownie: sto milionów zł brutto każda),
lub
— 1 (jedną) robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej
polegającej na budowie lub przebudowie falochronu wyspowego lub półwyspowego w dowolnej technologii,
posadowionego na głębokości nie mniejszej niż 5 m p.p.m. (rzędnej dna przy falochronie), o wartości robót
hydrotechnicznych nie mniejszej niż 100 mln zł brutto (słownie: sto milionów zł brutto) i jedną robotę budowlaną,
której przedmiotem było wykonanie morskiej budowli hydrotechnicznej polegającej na budowie lub przebudowie
nabrzeża o długości nie mniejszej niż 300 m (wraz z robotami towarzyszącymi i instalacyjnymi), rzędnej dna
przy nabrzeżu nie mniejszej niż 8 m p.p.m. i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 mln zł brutto
(słownie: sto milionów zł brutto);
Skieruje do realizacji zamówienia publicznego – niżej wymienione osoby:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne budowlane i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami na
roboty budowlane jako Przedstawiciel Wykonawcy (lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu
kontraktem/projektem np. typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu) lub Kierownika
Budowy na budowie prowadzonej w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC lub równoważne warunki
kontraktowe, w tym:
— doświadczenie nad prowadzeniem przez cały okres realizacji (od rozpoczęcia do wystawienia Świadectwa
Przejęcia) lub przez okres minimum 18 miesięcy – 1 (jednej) morskiej budowli hydrotechnicznej polegającej na
budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży, pirsów o wartości robót nie mniejszej niż 100 mln zł brutto
(słownie: sto milionów złotych brutto),
lub:
— doświadczenie nad prowadzeniem przez cały okres realizacji (od rozpoczęcia do wystawienia Świadectwa
Przejęcia) lub przez okres minimum 18 miesięcy każda – 2 (dwóch) morskich budowli hydrotechnicznych
polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży, pirsów o wartości robót nie mniejszej niż
60mln zł brutto każda (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych brutto);
— 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 8 (osiem) lat doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy lub robót, w tym:
— doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy (robót) na 2 (dwóch) morskich robotach
hydrotechnicznych, prowadzonych przez cały okres ich trwania lub przez okres minimum 12 miesięcy,
polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych/półwyspowych, posadowionych na
głębokości nie mniejszej niż 5 m p.p.m. (rzędnej dna przy falochronie), o wartości robót hydrotechnicznych nie
mniejszej niż 60 mln zł brutto każda (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych brutto każda), w tym 1 (jednej)
prowadzonej w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy FIDIC lub warunki kontraktowe równoważne;
lub:
c.d. poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy (robót) na 3 (trzech) morskich robotach
hydrotechnicznych, prowadzonych przez cały okres ich trwania lub przez okres minimum 12 miesięcy,
polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych/półwyspowych, nabrzeży, pirsów, w tym: 1
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(jeden) falochron wyspowy/półwyspowy, posadowiony na głębokości nie mniejszej niż 5m p.p.m. (rzędnej dna
przy falochronie), o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 50 mln zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
milionów złotych brutto) i 2 (dwie) morskie roboty hydrotechniczne polegające na budowie lub przebudowie
nabrzeży, pirsów, o rzędnej dna przy nabrzeżu/pirsie nie mniejszej niż 8 m p.p.m. o wartości nie mniejszej niż 40
mln zł brutto każda (słownie: czterdzieści mln zł brutto każda), w tym 1 (jedna) prowadzona w oparciu o warunki
kontraktowe dla budowy FIDIC lub warunki kontraktowe równoważne;
— 2 (dwie) osoby, które będą pełniły funkcję Kierowników Robót, posiadające wykształcenie wyższe techniczne
budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego
na stanowisku kierowników budowy (robót), w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) morskich
robót hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów wyspowych (półwyspowych),
nabrzeży, pirsów, rzędnej dna przy budowli nie mniejszej niż 5 m p.p.m. i o wartości robót hydrotechnicznych nie
mniejszej niż 25 mln zł brutto każda (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych brutto każda);
c.d. Sekcja VI.3 Ogłoszenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
d) jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o
którym mowa w punkcie V.1.2).c).A);
e) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunku, o którym mowa w
punkcie V.1.2).c).B).
Powyższe wymagania dotyczą analogicznie również Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia, o którą się ubiega).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
m) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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;
n) wykazu osób, 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;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
— prace fizyczne i operowanie sprzętem w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
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— prace biurowe i obsługa administracyjne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
(klauzula 6.1.1 SWK wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia do wysokości 20 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. Zasady udzielania zaliczek reguluje klauzula 14.2 SWK wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Ad. Sekcja III.1.1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
Ad. Sekcja III.1.3)
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
budowy (robót) lub inspektora nadzoru.
Uwaga:
1. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących
oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
2. Wymagany przez Zamawiającego Personel Kluczowy Wykonawcy stanowi minimalny skład osób
wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane
rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w ramach poszczególnych części zamówienia.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert w odniesieniu do obu części zamówienia w zakresie
dysponowania osobami do wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest wykazać dla każdej części
odrębny personel w zakresie osób skierowanych na stanowiska Kierowników Robót w branży hydrotechnicznej.
6. Zamawiający wymaga, by wskazany przez Wykonawcę Personel Kluczowy przebywał na budowie przez cały
okres jej realizacji, tj. był dostępny na terenie budowy w całym okresie trwania umowy.
7. Pod pojęciem „warunki kontraktowe równoważne” należy rozumieć warunki kontraktowe VOB/B lub wzory
JCT (Joint Contract Tribunal) i FMB (Federation of Masters Builders (FMB) lub kontrakty NEC (New Engineering
Contracts) lub wzory ICE (Institution of Civil Engineers);
Ad. Sekcja IV.2.6) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 polegających
na wykonaniu tego samego typu robót jak objęte poszczególnymi częściami przedmiotu zamówienia
dotyczących prac remontowych istniejącego falochronu wyspowego, wykonania robót podczyszczeniowych,
narzutów zabezpieczających falochrony – kamiennych i z elementów żelbetowych oraz prac żelbetowych.
Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku potrzeby wykonania robót uzupełniających będą one
udzielane na warunkach kontraktowych nie gorszych niż w Kontrakcie podstawowym. Wartość przewidywanych
zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę:
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a) dla części 1 zamówienia 22 912 992,08 PLN;
a) dla części 2 zamówienia 16 973 759,09 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy
Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017
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