Oznaczenie postępowania: 6/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie maja
przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1589 ze zm.)

pod nazwą:
„Pełnienie obsługi prawnej inwestycji pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im.
Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
adres ul. Tadeusza Wendy 10
telefon: 511 935 934
e-mail: biuro@centrumnauki.eu
II.

TRYB I OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1589 ze zm.) – dalej PZP.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie obsługi prawnej inwestycji pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki
im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Szczegółowy zakres obsługi prawnej stanowiącej przedmiot zamówienia określa
wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do ogłoszenia.

2.

Wspólny Słownik zamówień (CPV):
79100000-5 – usługi prawnicze

3.

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp.

4.

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V.

PODWYKONAWSTWO
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Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia wymagający osobistego działania
Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza wykonywania żadnej z części przedmiotu
zamówienia przez podwykonawców.
VI.

1.

OFERTY WSPÓLNE
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a)

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania;

b)

zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo

do

podpisania

oferty

obejmuje

pełnomocnictwo

do

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c)

pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem;

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a)

oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach 2 i 3 do Ogłoszenia o
zamówieniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

b)

dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług, wykaz osób
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną,

c)

kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
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2.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego działu.

3.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a)

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b)

określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c)

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

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy Pzp, przy czym
wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)
– 23) oraz ust. 5, pkt 1,2,4 ustawy Pzp:
a)

Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP);

b)

Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
i.

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późń zm.) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),

ii.

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

iii.

skarbowe,

iv.

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach

powierzania

wykonywania

pracy

cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c)

Wykonawca, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b);

d)

Wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e)

Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

f)

Wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;

g)

Wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h)

Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i)

Wykonawca, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

j)

Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
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ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z
2016 r. poz. 437 i 544);
k)

Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l)

Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
m) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym

jest przewidziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.
2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
n) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
o) Wykonawcę 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;

Strona 6 z 22

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 Pzp lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
określone w zdaniu pierwszym.
2.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub
zawodowej:
1) Na potwierdzenie spełniania niniejszego Warunku, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że w ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonywał lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegające na obsłudze prawnej
inwestycji, z których:
a) co najmniej dwie dotyczyły obiektu zlokalizowanego na terenie portu o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017
r. poz. 1933), przy czym co najmniej jedna dotyczyła inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 500.000 zł. oraz co najmniej jedna dotyczyła robót budowlanych
obejmujących wykonanie hydroizolacji obiektu;
b) co najmniej jedna dotyczyła budowy obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej o wartości inwestycji minimum 50.000.000 zł.
2) Na potwierdzenie niniejszego Warunku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi tytuł radcy
prawnego lub adwokata z których:
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a) co najmniej jedna - przewidziana na stanowisko koordynatora obsługi prawnej:
- posiada minimum 15-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy
prawnego lub adwokata (liczone od dnia uzyskania wpisu na listę radców prawnych
lub adwokatów)
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizowała lub
realizuje co najmniej jedną usługę doradztwa prawnego na rzecz zamawiającego w
rozumieniu przepisów ustawy w Pzp, w zakresie etapu realizacji inwestycji
związanej z budową obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości co
najmniej 50.000.000 zł, przy czym wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu
świadczonej obsługi prawnej związanej z realizacją ww. usług nie może być niższa
niż 100.000 zł,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi
doradztwa prawnego na rzecz zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień
publicznych w sporze z wykonawcą, dotyczącym roszczeń związanych z
rozliczeniem robót budowlanych o wartości przedmiotu sporu co najmniej
5.000.000,00 zł,
b) co najmniej dwie – przewidziane do pełnienia bieżącej obsługi prawnej inwestycji:
- posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy
prawnego lub adwokata (liczone od dnia uzyskania wpisu na listę radców prawnych
lub adwokatów), z których co najmniej jedna:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi
doradztwa prawnego na rzecz zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień
publicznych w sporze z wykonawcą, dotyczącym roszczeń związanych z
rozliczeniem robót budowlanych o wartości przedmiotu sporu co najmniej
5.000.000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji koordynatora ds. obsługi prawnej z
funkcją prawnika pełniącego bieżącą obsługę prawną inwestycji.
W celu wykazania spełniania warunków, o jakich mowa powyżej, należy wraz z
ofertą przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej warunki opisane w lit a i b powinny być
spełnione przez wykonawców wspólnie składających ofertę łącznie.
3) Na potwierdzenie spełniania niniejszego Warunku, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje potencjałem technicznym, tj.:
a) biurem w odległości nie dalszej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, czynnym
min. 8 h dziennie przez wszystkie dni robocze w tygodniu (tj. od poniedziałku do
piątku z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy),
ze stałą obsługą sekretariatu, wyposażonym w telefon stacjonarny, skaner, a także
co najmniej dwa komputery przenośne z dostępem do Internetu i pocztą
elektroniczną,
b) licencją na system informacji prawnej obejmującą co najmniej 2 stanowiska,
c) oprogramowaniem i odpowiednim sprzętem informatycznym, umożliwiającym
Zamawiającemu stały wgląd do ewidencji prowadzonych spraw w czasie
rzeczywistym (on-line) oraz pobierania dokumentów on-line, a także:
-

umożliwiającym

wymianę danych przy pomocy synchronicznego

łącza

światłowodowego o przepustowości co najmniej 10 Mbit/s,
- umożliwiającego przechowywanie danych w co najmniej dwóch różnych
lokalizacjach, przy czym transmisja danych następuje kanałami szyfrowanymi.
d) pomieszczeniem konferencyjnym na co najmniej 10 miejsc, zapewniającym
możliwość przeprowadzenia szyfrowanej transmisji danych wideo, dźwięku i
wymiany dowolnych plików z jednoczesnym dostępem co najmniej dla 4 lokalizacji
oraz

infrastrukturą

i

oprogramowaniem

umożliwiającym

przeprowadzenie

połączenia z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów transmisji danych, w
prywatnym pokoju wideokonferencyjnym, nad którym pełną kontrolę sprawuje
wykonawca.
W trakcie badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do prezentacji
możliwości technicznych w zakresie umożliwienia wglądu do akt prowadzonych
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spraw (Wykonawca wykaże się możliwościami technicznymi poprzez prezentację
na aktach fikcyjnej sprawy), a także prezentację możliwości technicznych w zakresie
dysponowania pomieszczeniem konferencyjnym spełniającym wymogi ogłoszenia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach załączonych do oferty. Oferty nie spełniające wymogów uczestnictwa
w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
4.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznofinansowej zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj. wykażą że posiadają
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej

zgodnej

z

przedmiotem

zamówienia

w

wysokości

sumy

ubezpieczenia min. 10.000.000 zł, potwierdzonej opłaconą polisą. Zamawiający
wymaga utrzymania ww. ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
5.

Informacja dla Wykonawców dotycząca polegania na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
Z uwagi na charakter zamówienia, wymagający osobistego działania Wykonawcy,
jak również fakt, że przedmiotowe zamówienie, jest zamówieniem na usługi
społeczne, Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

VIII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY

1.

Do oferty – Załącznik nr 1 Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

1)

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – Załącznik nr 2

2)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3

3)

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty
wspólnej, zaświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, należy złożyć także oddzielnie
zaświadczenie dla spółki.
4)

Zaświadczenie

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem

składek

na

ubezpieczenie

społeczne

lub

zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi

odsetkami

lub

grzywnami,

w

szczególności

uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W
przypadku składania oferty wspólnej zaświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
przypadku spółki cywilnej, należy złożyć także oddzielnie zaświadczenie dla
spółki.
5)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. W przypadku oferty wspólnej odpis z rejestru składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odpis z
rejestru należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.

6)

dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem

zamówienia

na

sumę

gwarancyjną

określoną

przez

Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 4. W przypadku składania oferty wspólnej
oświadczenie składa wykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie ww.
warunku.
7)

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu wraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający
ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz – załącznik nr 5
8)

Wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami dotyczącymi doświadczenia tych osób – załącznik nr 6

2. Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to
do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie
potwierdzona za zgodność z oryginałem).

3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 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 Załącznik nr 4 do SIWZ.

4.

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy
oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy zawarli w swoich ofertach, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.
Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach i dokumentach będą stanowić
potwierdzenie, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie
podlegają wykluczeniu.

5.

Podstawy wykluczenia udziału w postępowaniu.
1)

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5 pkt
1,2,4 ustawy Pzp.
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Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie

2)

z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)

jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu .

b)

jej

treść

nie

odpowiada

treści

ogłoszenia

o

zamówieniu

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

c)

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

d)

przedmiotu zamówienia.
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

e)

udzielenie zamówienia.
f)

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

g)

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

h)

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

i)

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą;
jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes

j)

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.

IX.

POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z
zachowaniem formy pisemnej.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

4.

Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,
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zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.
X.

1.

Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan: Witold Jabłoński.
WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o
zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazał ogłoszenie

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2.
2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.

Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia bez rozpoznania.

4.

Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkim wykonawcom, którym przekazano ogłoszenie, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której
zostało udostępnione Ogłoszenie.

5.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.

6.

XI.

1.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia.

2.

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
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3.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.

4.

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu nie prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5.

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
"ogłoszenie o zmianie głoszenia", przedłużając jednocześnie termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

3.

Opis sposobu przygotowania ofert:


Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca
się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego
ogłoszenia;



Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są oświadczenia i
dokumenty wymienione w Ogłoszeniu;



Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu
oświadczenia woli;

 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z
określeniem jego zakresu;


Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i
sygnowane podpisem Wykonawcy;
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 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany
przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak
wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może
zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
 Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i
przeznaczenie. Koperta zewnętrzna (zawierająca kopertę z ofertą) opatrzona
napisem:

„Oferta w postępowaniu na Pełnienie obsługi prawnej inwestycji pn.
Budowa Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w
Szczecinie”

4.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam
sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem, np.
Zmiana oferty przetargowej.

5.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

6.

Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
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8.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)

Wykonawcy

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3)

Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących
wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

XIII.

1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert.

1)

Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego.

2)

Oferty należy składać we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą
na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania.

3)

2.

Termin składania ofert upływa dnia 3 września 2019 r. o godz. 9.45.

Otwarcie ofert.

1)

Oferty zostaną otwarte w dniu 3 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego.

2)
XIV.

1.

Otwarcie ofert jest jawne.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.

2.

Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych
upustów i rabatów.

Strona 17 z 22

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

3.

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia
dokonywane będą w złotych polskich.
XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY

1.

Złożone oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp oraz
złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania na podstawie art.
24 ustawy Pzp, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu
następujących kryteriów:
1) Cena wykonania zamówienia – 70 %
2) Wysokość sumy ubezpieczenia – 30 %

Ad.1)

Cena wykonania zamówienia

– obejmuje cenę brutto wykonania

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną ilość punktów = 70 pkt, oferty następne będą oceniane na
zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
najniższa cena ofertowa
C=

------------------------------------------------ x 100 pkt x 70%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych.
Ad.2) Wysokość sumy ubezpieczenia w okresie realizacji umowy.
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Maksymalna liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium – 30 pkt.
W kryterium tym pod uwagę brana będzie wartość polisy ubezpieczeniowej
Wykonawcy,

którą Wykonawca

deklaruje

się

utrzymać

przez cały okres

obowiązywania umowy.
Polisa OC o wartości od 10.000.000,00 zł do 14.999.999,99 zł

- 0 pkt

Polisa OC o wartości od 15.000.000,00 zł do 19.999 999,99 zł

- 15 pkt

Polisa OC o wartości od 20.000.000 zł - 30 pkt
Ocena ofert polegać będzie na zsumowaniu punktów uzyskanych przez oferty w
poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w
powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

XVI.
1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom podczas oceny,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta.
2.

Informacje o których mowa powyżej, zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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XVII.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze

1.

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

2.
w

sprawie

zamówienia

publicznego,

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez konieczności podania przyczyn unieważnienia.
IXX.

POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, Ul. T.
Wendy 10,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Paweł Juras tel. 605 631 711.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na „Pełnienie obsługi prawnej inwestycji pn. Budowa Morskiego Centrum
Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie” nr postępowania 6/2019.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Prawa zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z Prawa zamówień publicznych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
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 Pani/Pana 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
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji
zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają istotne postanowienia
przedmiotu umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia.

2.

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie
maja

przepisy odpowiednio stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeks cywilny.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu
uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w grupie kapitałowej
5. Wykaz osób
6. Wykaz usług
7. Wzór umowy
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