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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Centrum Żeglarskie 

ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin 
e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl 

tel. 91 460 08 44 

ZAPRASZA do ZŁOŻENIA OFERTY w POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na USŁUGI 

o WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w PRZEPISACH WYDANYCH na 
PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP na: 

OBSŁUGA AGENCYJNA JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ 
w FINALE REGAT 

THE TALL SHIPS RACES 2021 

SPIS TREŚCI: 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

siwz. Oferta cenowa powinna być złożona wraz z załącznikami 1a i 1b do siwz. 

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych doku-

mentów złożonych przez Wykonawcę. 

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wyko-

nawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Centrum Żeglarskie, ul.Prze-

strzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, przetarg nieograniczony, 

oferta na: „OBSŁUGA AGENCYJNA JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ w FINALE REGAT THE 

TALL SHIPS RACES 2021” „oraz „Nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2020 r., godz. 10:10” - 

bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

12. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 11, Zamawiający nie będzie 

ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

Uwaga: 

W trosce o zdrowie Przedstawicieli Wykonawców i pracowników Zamawiającego oraz w celu minimalizacji 

zagrożeń, w przypadku utrzymywania na obszarze Polski stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemiolo-

gicznego lub innego o podobnym charakterze, uprasza się Wykonawców o stosowanie poniższej procedury 

podczas wizyt dotyczących zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert, wadia itp.). 

Po przybyciu do Centrum Żeglarskiego proszę telefonicznie zgłosić cel wizyty na numer tel. 91 460 08 44 

i poczekać na przybycie właściwego pracownika, który będzie Państwa przewodnikiem na terenie placówki. 

Obowiązują maseczki i zachowanie dystansu minimum 1,5 metra. 

W związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą 

o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. 

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na 

stronie internetowej. 
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania 

ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, okre-

ślając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wy-

miany, czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, 

oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek 

„zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezento-

wania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

został określony w Rozdziale V niniejszej siwz; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do 

nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obo-

wiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakre-

sem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia 

oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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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 maja 

2016, str.1), dalej „RODO”, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wy-

znaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicz-

nych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektro-

nicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje 

o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatko-

wych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością 

przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wy-

konawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz.1010, późniejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, in-

formacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone do-

kumenty. 

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10 rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” w celu umożliwienia korzystania 

za środków ochrony prawnej, o których mowa w art.78 RODO i w Dziale VI ustawy, do upływu terminu do 

ich wniesienia.  

11. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem wszelkich danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowa-

niem jest Centrum Żeglarskie, 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowa-

dzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

2) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-

mentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy, 

3) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 
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4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepo-

dania określonych danych wynikają z ustawy, 

5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art.22 RODO, 

6) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych; 

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*; 

c) 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**; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; 

c) 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: 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. 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art.24 ust.1 pkt 12) – 23) ustawy; 

2) art.24 ust.5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca: 

a) 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 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.214 ze zmianami ) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomoc-

nym 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 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.498 ze zmianami), 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
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nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

Zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określony waru-

nek udziału w postępowaniu dotyczący minimalnego poziom zdolności: 

- Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapew-

niające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 usług, polegających na obsłudze 

agencyjnej żaglowców o długości całkowitej powyżej 25 m. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w ca-

łości. 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na 

zasadach określonych w art.22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w po-

stępowaniu: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych 

w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku pod-

staw do wykluczenia Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których Wykonawca polega spełniają warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich 

składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-

stępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

5) 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 ppkt 2). 
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4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdol-

nościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-

czących go z nim stosunków prawnych. 

2) 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, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 

3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyzna-

czonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumen-

tów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

2) Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2, tj.: 

wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wyko-

nania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określają-

cych czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku-

mentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny 
 ww. wykaz. 
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolno-

ściach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub 

w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wyko-

nawca przewiduje udział podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

7) wykaz personelu kluczowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ.  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedną wspólną kalkulację cenową.  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 

ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wyko-

nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicz-

nego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem i poprzedzone jest do-

piskiem „za zgodność z oryginałem”.  

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodo-

stępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zama-

wiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamó-

wienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wyklucze-

niu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświad-

czeń lub dokumentów. 

7) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub innych doku-

mentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekom-

pletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postę-

powania. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Za-

mawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy. 

10) Uwaga ! 

Na podstawie art.24aa ustawy 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. 

11) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest 

zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to 

zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą 

być składane (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) zamiast dokumentów: 
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1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rów-

noważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 

pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej-

sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro-

wotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane pra-

wem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca-

łości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 lit.b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust.1 

pkt 2 lit.a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust.1 ww. Rozporzą-

dzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskaza-

niem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samo-

rządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wy-

konawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust.2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwró-

cić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-

kania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miej-

sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 

1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie 

określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli Zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 

ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis § 7 ust.2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez Wykonawcę, 
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Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia: okres realizacji umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa 

do 5 sierpnia 2021 r. 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

1. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego numer: 

95 1020 4812 0000 0102 0154 1291. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w następujący 

sposób: 

a) poprzez złożenie dokumentu wadialnego w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 

Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110; 

b) poprzez dołączenie dokumentu wadialnego do oferty; 

c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres: biuro@centrumzeglarskie.pl oryginału doku-

mentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawie-

nia (wystawców dokumentu). 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć 

Wykonawcę wnoszącego wadium szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomoc-

nika / pośrednika. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczenia: 

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski, 

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/porę-

czeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji / poręczenia – Gminy 

Miasto Szczecin, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez 

potwierdzania tych okoliczności, 

mailto:biuro@centrumzeglarskie.pl
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2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nie-

prawidłowy. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

9. Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art.46 ust.4a lub 5 ustawy. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

11. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium 

wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

13. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołą-

czyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonaw-

ców z Zamawiającym  

1. Zamawiający jest dostępny dla Wykonawców w dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 8:00 do 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, 

z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila, przy przekazywaniu następujących do-

kumentów: 

a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art.26 ustawy, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 

oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art.87 ust.2 ustawy, 

f) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie 

art.87 ust.2 pkt 3 ustawy. 

g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpo-

wiedź Wykonawcy, 

h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy, 

j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art.181, 184 i 185 ustawy. 

l) wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu. 

UWAGA: 

Zaleca się aby, przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail przygotowany i podpisany przez osoby 
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upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wy-

konawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie-

sprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Marek Kamiński tel. +48 91 

4600844 w godz. 8:00-15:00, e-mail:m.kaminski@centrumzeglarskie.pl 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 9. 

11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujaw-

niania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest nie-

zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i zamieszcza informację na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy składać się będzie z dwóch elementów: 

a) wynagrodzenia ryczałtowego za usługi doradcze, 

b) wynagrodzenia za rzeczywiście obsłużoną liczbę jednostek. 

2. W formularzu oferty - Załącznik 1 do SIWZ, należy podać cenę oferty oraz osobno jej składowe: 

a/ cenę za usługi doradcze,  

b/ maksymalną cenę  łączną za obsługę żaglowców, którą stanowi kwota z pozycji „RAZEM” Załącznika 

1a  do SIWZ (Kwotę tę należy obliczyć sumując iloczyny ceny jednostkowej brutto oraz liczby jedno-

stek do kalkulacji dla poszczególnych kategorii żaglowców) 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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4. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. 

5. Cena oferty określona w niniejszym rozdziale w pkt 2 będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej ofert. 

6. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówie-

nia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, o ile występuje. Wy-

konawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, 

a szczególnie informacje i wymagania oraz warunki określone we wzorze umowy i SIWZ. 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK 

ADMINISTRACJA, w urnie na dokumenty w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz.10:00 lub przesłać 

pocztą, tak aby dotarła do Zamawiającego do godziny 10:00 dnia 14 grudnia 2020 r..  

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

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty w przypadku złożenia jej osobiście lub przez 

posłańca. W takim przypadku po przybyciu do Centrum Żeglarskiego, przed wrzuceniem oferty do urny, 

proszę telefonicznie zgłosić cel wizyty na numer tel. 91 460 08 44 i poczekać na przybycie właściwego 

pracownika. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją 

określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została 

przyjęta. W przypadku ofert, które wrzucone zostaną do urny z pominięciem procedury opisanej powyżej 

w ust.3 za czas przyjęcia przyjmuje się czas pobrania korespondencji z urny. Korespondencja z urny po-

bierana jest 3 razy dziennie. Do czasu otwarcia oferty będą przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 10:10 w Centrum Żeglarskim, ul. Prze-

strzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK KONFERENCYJNY, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, Wy-

konawcy mogą w nim uczestniczyć z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Obowiązują maseczki. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarzą-

dzeniem Dyrektora Centrum Żeglarskiego nr 19 z dnia 10 listopada 2020. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-

nie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny oraz ilości personelu kluczowego zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

1) cena – 60% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 
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najniższa cena ofertowa 
C  =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

cena ofertowa w ofercie ocenianej 

2) doświadczenie personelu kluczowego – 40% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „ doświadczenie personelu kluczowego” (D): 

Za każdą osobę, która będzie bezpośrednio brała udział w realizacji zamówienia (świadczyła usługi 

obsługi statków) i posiada min. 5-letni staż pracy przy obsłudze agencyjnej statków – Wykonawca 

otrzyma 5 pkt. 

W druku oferty należy wpisać ilość osób. Wpisanie w kryterium 

doświadczenie personelu kluczowego „0” lub nie wpisanie żadnej liczby spowoduje przyznanie 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć przy uwzględnieniu tego kryterium to 40 punktów. 

Jeżeli zaproponowana przez Wykonawcę, liczba osób będzie większa niż 8 Zamawiający przyjmie do 

celów oceny oferty liczbę 8. 

S = C + D 

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzyst-

niejszą. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a także inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.89 ustawy. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert określonym(ych) 

w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców 

o okolicznościach, o których mowa w art.92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Zamawiający unieważni po-

stępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem ter-

minu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich 

plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Umowa. 
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1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepi-

sach o dostępie do informacji publicznej (art.139 ust.3 ustawy). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do 

dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach ban-

kowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczenio-

wych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listo-

pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-

chowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie-

niędzy na rachunek Wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubez-

pieczeniowej, w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub w formie poręczenia, z treści tych 

gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubez-

pieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie 

spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurys-

dykcji sądów polskich. 

9) Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpie-

czenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
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przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub rów-

noważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. 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, że 

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. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-

sługuje skarga do sądu. 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

słownictwo główne: usługi agencji przewozowej i portowej 

główny przedmiot: |6|3|.|5|2|.|3| |0|0|0|-|1| 

Na przedmiot zamówienia składa się: 

1. Zapewnienie przez Wykonawcę obsługi agencyjnej dla floty składającej się z 70 do 95 jednostek: 

a) 40 - 55 jednostek o LOA do 50 metrów włącznie, 

b) 10 - 20 jednostek o LOA powyżej 50 do 75 metrów włącznie, 

c) do 10 jednostek o LOA powyżej 75 do 90 metrów włącznie, 

d) do 10 jednostki o LOA powyżej 90 metrów. 

2. Zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków (clarkowie, łączność, transport itp.) do obsługi jednostek wy-

mienionych w ust.1. 

3. Zapewnienie 24 godzinnej służby agencyjnej obsługującej flotę jednostek, o której mowa w ust.1 podczas 

jej pobytu w Szczecinie w ramach finału regat The Tall Ships Races 2021. 

4. Organizacja wejścia i wyjścia jednostek do/z portu Szczecin. 

5. Regularne informowanie Zamawiającego o bieżącej sytuacji eksploatacyjnej floty oraz członków załóg, 

a w szczególności poprzez informowanie o dacie podejścia i wyjścia z portu, sytuacji technicznej jednostki 

oraz o podmianach załóg. 

6. Organizacja odpraw graniczno – celnych i sanitarnych. 

7. Organizacja zespołu dysponentów nabrzeży, przy których cumować będą jednostki biorące udział w finale 

regat The Tall Ships Races 2021. Do zadań dysponentów będzie należało m.in. całodobowy nadzór nad 
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ustalonym planem cumowania jednostek, doprowadzenie jednostek do przydzielonych im miejsc cumow-

niczych, nadzór nad postojem jednostek, cumowaniem i odcumowaniem itp. 

8. Sporządzenie planu cumowania jednostek. 

9. Działanie w imieniu Zamawiającego wobec władz i urzędów, a w szczególności: 

a) koordynację przejścia jednostek przez Świnoujście, wejścia, pobytu i wyjścia jednostek z portu Szcze-

cin oraz przejścia przez Świnoujście podczas wyjścia w morze, 

b) koordynację cumowania i odcumowania floty uczestniczącej w finale regat The Tall Ships Races 2021, 

c) składanie i przyjmowanie zgłoszeń w związku z przybyciem, postojem i wyjściem jednostek uczestni-

czących w finale regat The Tall Ships Races 2021. 

10. Zgłaszanie w imieniu Zamawiającego, w stosunku do osób trzecich, roszczeń, których żądanie zaspokoje-

nia pozostaje w bezpośrednim związku z czynnościami zleconymi Wykonawcy na mocy podpisanej umowy. 

11. Koordynacja usług zleconych przez Zamawiającego: 

a) odbiór odpadów, ścieków, odpadów olejowych z jednostek itp., 

b) usługi pilotowe, holownicze i cumownicze, 

c) dostawa paliwa, 

d) dostawa prowiantu, 

e) dostawa wody. 

12. Koordynacja działań w zakresie organizacji opieki medycznej członkom załóg uczestniczącym w finale re-

gat The Tall Ships Races 2021. 

13. Koordynacja odprawy imigracyjnej członków załóg uczestniczących w finale regat The Tall Ships Races 

2021. 

14. Współpraca z operatorem technicznym wydarzenia dotycząca koordynacji dostaw energii elektrycznej 

i wody na jednostki oraz podłączenia jednostek do sieci energetycznej i wodociągowej. 

15. Zorganizowanie podczas finału regat The Tall Ships Races 2021 biura dla potrzeb agenta. Biuro to musi 

być zlokalizowane w rejonie wydarzenia. Biuro musi funkcjonować od 28 lipca do 3 sierpnia 2021 r. 

16. Opracowanie zasad i procedur współpracy z zespołem oficerów łącznikowych w zakresie współpracy agent 

– oficer łącznikowy. 

17. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym, Sail Training International i właściwym organem administracji 

morskiej w Szczecinie planu cumowania floty biorącej udział w finału regat The Tall Ships Races 2021. 

18. Po wyjściu jednostek z portu Szczecin przekazanie do Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

Okres realizacji umowy dotyczącej finału regat „The Tall Ships Races 2021”: 

Rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa do 5 sierpnia 2021 r. 

 


