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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
811932724
ul. Tama Pomorzańska 13A
Szczecin
70-030
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
Tel.: +48 914411222
E-mail: zamowienia@szczecin.rzgw.gov.pl
Faks: +48 914411313
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.rzgw.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szczecin.rzgw.gov.pl/poiis2014-2020
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

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

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych
liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin
Numer referencyjny: JRP-063/27/POIiŚ-lodołamacze/2017-mg

II.1.2)

Główny kod CPV
34513000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1 .Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch
lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych, w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy
dla RZGW Szczecin.
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34513000-6 Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne;
713200000-1 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch
lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych, w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy
dla RZGW Szczecin.
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
3. Zakres rzeczowy zamówienia jest określony w Załączniku nr 10 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia
(OPZ). Wstępna dokumentacja techniczna tj.: Linie teoretyczne, Plan Ogólny GA, Plan wyposażenia, Zład
poprzeczny, Wstępny bilans energetyczny, Wykaz urządzeń są zawarte w załącznikach do Opisu przedmiotu
zamówienia (Załączniki nr 1 - 6 do OPZ).
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Okres Rękojmi i Gwarancji (G) – waga kryterium 20%
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga kryterium 20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto
C = -------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
2) Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości (G) – waga 20%
zaoferowany okres w badanej ofercie
G = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %
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najdłuższy okres spośród badanych ofert
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości” będzie okres wyrażony w
miesiącach podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Oferowany przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji jakości musi być wyrażony w miesiącach i zawierać
się we wskazanym przez Zamawiającego przedziale, tj.:
1) 24 miesiące – okres minimalny
2) 42 miesiące – okres maksymalny.
3) Doświadczenie kadry technicznej (D) – waga 20%
Kryterium Doświadczenie kadry technicznej będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez
Wykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego wskazywanych odpowiednio: Kierownika Projektu –
Budowniczego oraz Specjalisty – Głównego Projektanta (2 podkryteria).
Podkryterium dot. Kierownika Projektu – Budowniczego:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Kierownika Projektu – Budowniczego w zakresie
uczestnictwa tej osoby w wykonywaniu usług nadzoru nad budową i rozliczeniem dostawy specjalistycznych
statków pełnomorskich lub śródlądowych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
S = Sn x 10 pkt.
Sn = 0 w przypadku niezrealizowania nadzoru nad budową i rozliczeniem dostawy;
Sn = 0,50 dla 1-2 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą;
Sn = 0,75 dla 3 zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawą;.
Sn = 1,00 dla 4 i więcej zrealizowanych nadzorów nad budową i dostawa;
Podkryterium dot. Specjalisty – Głównego Projektanta:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie wskazywanego Specjalisty - Głównego Projektanta w zakresie
projektowania przez tę osobę jednostek specjalistycznych przez ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.
Wartość podkryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
P = Pn x 10 pkt.
Pn = 0 w przypadku nieopracowania jakiegokolwiek projektu statku specjalistycznego;
Pn = 0,50 dla 1-2 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 0,75 dla 3-4 opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Pn = 1,00 dla 5 i więcej opracowanych projektów statków specjalistycznych;
Łączna punktacja w kryterium „Doświadczenie kadry technicznej” zostanie obliczona w następujący sposób:
D = S+P
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
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
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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: POIiŚ 2014-2020 (nr Projektu: 2.1-10)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
Zamawiającyzamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł brutto.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 mln złotych.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie dostawy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych,
zakończone próbami i odbiorem, których wartość była nie niższa niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych) brutto każda, lub dwie przebudowy specjalistycznych statków morskich lub śródlądowych o
wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda,
przy czym jedna dostawa lub przebudowa z wymienionych wyżej statków była wykonana według projektu
Wykonawcy.
Pod pojęciem „statek specjalistyczny morski” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach Klasyfikacji
i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków, statek odpowiednio wyposażony i przeznaczony do
wykonywania zadań specjalistycznych oraz przewozu personelu specjalistycznego.
Do statków tych zalicza się:
– statki badawcze, ekspedycyjne i inspekcyjne,
– statki szkolne,
– statki przetwórcze przeznaczone do przetwórstwa ryb i innych żywych zasobów morza, nie prowadzące ich
połowu,
– inne statki specjalnego przeznaczenia, których cechy konstrukcyjne, wyposażenie lub sposób eksploatacji są
specyficzne, np. okręty wojenne
Pod pojęciem „statek specjalistyczny śródlądowy” należy rozumieć zgodnie z zapisami w Przepisach
Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych, statki takie jak:
- holownik i pchacz;
- lodołamacz;
Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć budowę statku zakończoną próbami i odbiorem.
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b) Warunek dot. infrastruktury którą dysponuje Wykonawca; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponować następującą infrastrukturą:
1. dokiem suchym lub dokiem pływającym lub pochylnią lub slipem lub nabrzeżem wraz z urządzeniami
dźwigowymi o udźwigu min. 150 ton
- pozwalającymi na bezpieczne zwodowanie jednostki.
2. pomieszczeniami zamkniętymi wraz ze stanowiskami do: trasowania, cięcia, spawania oraz malowania.
3. pomieszczeniem zamkniętym do prowadzenia prac wyposażeniowych statku (dopuszcza się halę namiotową
z nagrzewnicą).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy - zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. (Wzór Umowy stanowi jeden z dokumentów zamówienia). Przewidziano możliwość
zmian zawartej umowy. Szczegółowy katalog zmian określono we Wzorze Umowy w § 14.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: tak

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: 15/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin
Sala Konferencyjna, pok. nr 106, parter
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającymnależyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawia:- zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów Wykonawcy; - odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący
tych podmiotów.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (ESPD), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Pozostałe dokumenty, składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz Ofertowy;
2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
3) Formularz dotyczący doświadczenia kadry technicznej;
4) Dowód wniesienia wadium
5) Odpowiednie pełnomocnictwa
6. Ośw. o grupie kapitałowej należy złożyć w ustawowym terminie.
7. 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
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy PZP
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw dowykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
5) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
6) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych.
7) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
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8) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, udostępniona w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
8. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach określonychw
art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenia lub dokumenty.
9. Jeżeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej to składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Min. Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodz.
dok. jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w post. o udz. zamówienia.
10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 500.000 zł.
11. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich
składania określone są w SIWZ.
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 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://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. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo wterminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi sięw terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaspecyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej .
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia;
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowieńspecyfikacjiistotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub terminskładaniawniosków.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertąulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017

