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Gmina REWAL 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania: 

 
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy  

Przystani Jachtowej  
 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. 

 
Nr nadany sprawie przez Zamawiającego : IE/341/31/08 
 
 
SPIS TREŚCI:  
 
1.  Informacje o zamawiającym  
2.  Tryb udzielenia zamówienia  
3.  Opis przedmiotu zamówienia  
4.  Termin wykonania zamówienia  
5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków  
6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  
7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
8.  Wymagania dotyczące wadium  
9. Termin związania ofertą  
10.  Opis sposobu przygotowania ofert  
11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
12.  Opis sposobu obliczenia ceny  
13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował zamawiajacy przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  
17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
18.  Informacje dodatkowe  
19.  Załączniki  
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ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  
 
Zamawiający : Gmina REWAL 
Adres : ul. Mickiewicza 19; 72-344 Rewal  
Tel. (+48)  (091) 38 62 624; (091) 38 49 011 

e-mail: zp@rewal.pl 

adres strony internetowej: http://bip.rewal.pl/ 
NIP: 857-10-02-427 REGON: 000544237  
 
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Postępowanie nr IE/341/31/08 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2007 roku, nr 233, poz. 1655). 

2.  Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej przekraczającej 206 000 Euro. 

 
ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA  
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy 
(wewnętrznej) przystani jachtowej w Niechorzu.  
Przedmiot zamówienia składa się zadanie projektowe w następującym zakresie:  
- Przystań jachtowa wewnętrzna (obejmująca basen od istniejącego mostu drogowego do 
projektowanych wrót sztormowych)  
 
Opracowana dokumentacja winna być spójna technicznie oraz kompletna z punktu widzenia  
inwestycji. Inwestycja jest zlokalizowana w Niechorzu, na Kanale Liwia Łuża, łączącym Jezioro Liwia 
Łuża z Morzem Bałtyckim. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest budowa przystani jachtowej na 
ok. 60-70 jachtów (z możliwością zwiększenia stanowisk postojowych). Inwestycja obejmuje budowę 
w sąsiedztwie wewnętrznej przystani wrót przeciwsztormowych lub innych alternatywnych 
rozwiązań.  
 
Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom  
 
CPV: 71.22.10.00-3 
 
2. OPIS RZECZOWY  
Uwaga! Przedstawione w poniższym opisie konstrukcje, parametry techniczne i wyposażenie  
są jedynie przykładowe i nie zobowiązują projektanta.  
 
2.1. Przystań Jachtowa wraz zapleczem  
 
a/  Basen przystani jachtowej obejmuje akwen wydzielony liniami nabrzeży, osią mostu  
           drogowego i osią wrót sztormowych 
b/ Basen przystani powinien przyjąć, po wybudowaniu ok. 60 - 70 jachtów żaglowych o  

długości kadłuba do 12 m,  
c/ Basen przystani powinien mieć perspektywy rozwojowe z punktu widzenia pojemności, tj.  

zwiększenia w nim ilości stanowisk postojowych.  
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2.1.1. Nabrzeża  
 
Konstrukcja – nabrzeża oczepowe  
 
Charakterystyka techniczna  
-łączna długość nabrzeży ok. 610 m  
-głębokość techniczna HT = –3,5 m  
 
Wyposażenie  
- Pachołki cumownicze  
-System odbojowy  
-Drabinki nabrzeżowe  
-Pławy cumownicze  
-Punkty poboru energii elektrycznej  
-Punkty poboru wody pitnej  
-Slip do wyciągania i wodowania jednostek zlokalizowany przy bosmanacie 
 
2.1.2. Dodatkowe nabrzeże techniczne  
 
Konstrukcja – nabrzeża oczepowe  
 
Charakterystyka techniczna  
-łączna długość nabrzeży ok. 40 m  
-głębokość techniczna HT = –3,5 m  
 
Wyposażenie  
- pachołki cumownicze  
- system odbojowy  
- drabinki nabrzeżowe  
- punkt odbioru ścieków z jednostek pływających 
- punkt poboru paliwa dla jednostek pływających 
- stanowisko żurawia samojezdnego do wyjmowania/wodowania jednostek 
 
2.1.3. Zaplecze przystani jachtowej  
 
Infrastruktura Przystani Jachtowej obejmuje m.in..: 
a) drogi i komunikację wewnętrzną, 
b) lokalizację pod planowaną kontenerową stację paliw 
c) miejsca postojowe, 
d) stanowisko żurawia samochodowego  
e) punkt odbioru ścieków i odpadów 
f) infrastrukturę w postaci: sieci wodociągowej ,kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej, 

teletechnicznej i sieci logicznych 
g) Pomieszczenia biurowe dla administracji. Przewiduje się iż będzie o obiekt 2 lub 3 kondygnacyjny 

o powierzchni użytkowej ok. 500 m2, usytuowany w północno – wschodniej części przystani. 
Przewiduje się wydzielenie następujących pomieszczeń: siedziba zarządu przystani, bosmanat 
przystani, pomieszczenia sanitarno gospodarcze dla załóg jachtów (WC, natryski, pralnie, 
suszarnie itp.) 

 
2.1.4 . Wrota sztormowe 
 
Funkcja: 
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- zapobieganie stanom powodziowym na skutek sztormowych spiętrzeń morza 
 
Konstrukcja 
- fundamenty i ściany oporowe: żelbetowe 
- skrzydła wrót: stalowe 
- napęd : siłowniki hydrauliczne 
 
Wyposażenie: 
- maszynownia i sterownia 
- kładki i drabinki inspekcyjne 
- łaty wodowskazowe 
- pływaki (zamknięte komory ) odciążające zawiasy, na każdym skrzydle wrót 
- oświetlenie ostrzegawcze 
 
2.1.5. Mostek zwodzony 
Przewiduje się mostek zwodzony zlokalizowany nad wrotami sztormowymi, łączący oba brzegi 
kanału.  
Parametry techniczne 
- szerokość  3,0 m  
- spadek podłużny 5-8% 
- spadek poprzeczny 2% 
- prześwit po zamknięciu 2,5 m 
 
2.1.6. Kładka dla pieszych z punktem widokowym 
Przewiduje się kładkę dla pieszych, zlokalizowaną w pobliżu istniejącego mostu drogowego, łączącą 
oba brzegi basenu jachtowego. Kładka wyposażona będzie w punkt widokowy. 
 
Parametry techniczne 
-szerokość  3,0 m 
- szerokość balkonu widokowego  1,5 m 
- spadek podłużny  5-8% 
- spadek poprzeczny  2% 
- rzędna nawierzchni  +2,00 m n.p.m. 
 
 3. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
3.1.  Przedmiot zamówienia „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy  Przystani 

Jachtowej w Niechorzu” : 
- Przystań Jachtowa wewnętrzna (obejmująca basen od istniejącego mostu drogowego do 

projektowanych wrót sztormowych) . 
 

Opracowana dokumentacja winna być spójna technicznie oraz kompletna z punktu widzenia 
inwestycji.  

 
3.2.  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Przystani Jachtowej obejmuje:  
 

1) Projekty budowlane 13 egz. + 1 egz. PDF na nośniku elektronicznym;  
2) Projekty wykonawcze 13 egz. + 1 egz. PDF na nośniku elektronicznym;  
3) Kosztorysy inwestorskie 2 egz. + wersja elektroniczna rds. lub ath.;  
4) Przedmiary robót 5 egz. + wersji elektroniczna;  
5) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 3 egz. + wersja elektroniczna;  
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6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 5 egz. + wersja elektroniczna;  
7) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2 egz. + wersja elektroniczna;  
8) Studium hydrologiczne - 3 egz. + wersja elektroniczna. 

 
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dokonanie uzgodnień, opinii i innych czynności w 

imieniu Zamawiającego; w szczególności:  
 

1) Ocenę oddziaływania na środowisko;  
2) Uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych ze stronami postępowania;  
3) Opracowania wymagane do uzyskania opinii;  
4) Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla   
     inwestycji.  

 
3.4. Opracowana dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia 

w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie projektanta podpisane przez 
sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o 
kompletności. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane materiały, wyroby budowlane 
urządzenia dopuszczalne do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.   

3.5. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, 
dokumentów, map lub innych informacji czy materiałów koniecznych do należytego wykonania 
przedmiotu niniejszego postępowania. 

 
ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 Termin wykonania zadania: 
-  uzyskanie pozwolenie na budowę  - 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
 
ROZDZIAŁ 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. jedną 
hydrotechniczną pracę projektową zakończoną uzyskaniem pozwolenia na budowę, której  
wartość kosztorysowa robót budowlanych jest nie mniejsza niż 500.000,00 zł, 
b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w zakresie branży architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej w specjalnościach: 
budownictwa ogólnego, budownictwa hydrotechnicznego, instalacji sanitarnych i 
elektrycznych .  
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. 
posiadają dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową wyrażająca się w 
kwocie minimum 100 000,00 zł  
4)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.  

 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Zgodnie z art. 141 Ustawy 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy.  
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1) W przypadku wspólnego ubiegania się o Wykonawców o udzielenie Zamówienia Wykonawcy 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia w ich imieniu Umowy na wykonaniu 
Zamówienia. Pełnomocnictwo powyższe, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej 
notarialnie, musi zostać załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik do SIWZ.  

2)Pełnomocnictwo musi wskazywać Pełnomocnika oraz musi wymieniać wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi 
potwierdzić podpisem ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu 
umocowanego na podstawie pełnomocnictwa jeżeli jest on jednym z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

3) Pełnomocnictwo w szczególności powinno wskazywać czy dotyczy:  
-reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy o 

zamówienie publiczne w ich imieniu,  
-tylko reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4) W toku Postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, a nie z poszczególnymi z 
tych Wykonawców.  

 
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę/Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu, o których 

mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI 
SIWZ.  

 
ROZDZIAŁ 6.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają następujące 

oświadczenia lub dokumenty:  
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do SIWZ.  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, (w przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie stosowny 
dokument dostarczy każdy z Wykonawców, dokument potwierdza „za zgodność z oryginałem” 
Pełnomocnik zgodnie z art. 23 Ustawy). W przypadku spółki cywilnej Zamawiający żąda 
złożenia odpisów z właściwego rejestru albo aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej na każdego ze wspólników osobno oraz na spółkę cywilną.  
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy Wykonawcy występują  
wspólnie stosowne dokumenty dostarczy każdy z Wykonawców, dokumenty potwierdza „za 
zgodność z oryginałem” Pełnomocnik zgodnie z art. 23 Ustawy). W przypadku spółki cywilnej  
Zamawiający żąda złożenia zaświadczeń od właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
wystawionych na każdego ze wspólników osobno oraz na spółkę cywilną.  
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w 
przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie stosowne dokumenty dostarczy każdy z 
Wykonawców, dokumenty potwierdza „za zgodność z oryginałem” Pełnomocnik zgodnie z art. 
23 Ustawy).  
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 -8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
7) Wykaz wykonanych projektów budowlanych i wykonawczych w okresie ostatnich 3 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie, prac projektowych zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
obejmujących:  
- umocnienia brzegów; 
- nabrzeża o głębokości tech.  min. 3,5 m i długości min. 50 m. 
z podaniem ich wartości, zamawiających, przedmiotu – zakresu wykonywanego projektu, dat 
wykonania i odbiorców. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.  
8)  Dokumenty potwierdzające, że w/w. projekty zostały wykonane należycie.  
9) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, tj; uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:  
a) architektonicznej;  
b) konstrukcyjno – budowlanej w specjalności:  
     -budownictwa ogólnego; 
     -budownictwa hydrotechnicznego; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych;  
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; w 
postaci odpisu lub potwierdzonej kserokopii odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego.  
10) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wyrażającą się w kwocie minimum 100 000 
zł (sto tysięcy złotych 00/100) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

 
2. W przypadku wspólnego udziału wykonawców:  

1) Oświadczenie 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają wspólnie;  
2) Dokumenty 2) – 6) za każdego z wykonawców, oryginały lub kopie potwierdzone „za  
zgodność z oryginałem” przez Pełnomocnika;  
3) Wykonawcy mogą wykazać się łącznym posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z 
tym że wykazy 7) i 9) powinny zostać opracowane wspólnie przez wszystkich wykonawców ze 
wskazaniem właściwego wykonawcy przy poszczególnych pozycjach;  
 

3. Zgodnie z art.36 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ( Załącznik nr 4). Na podstawie art. 36 
ust. 5 Ustawy. 

 
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do 
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ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

 
5. Do powyższego wykazu stosuje się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w 

sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).  

 
ROZDZIAŁ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie, w języku polskim.  

 
2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.  
 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (zp@rewal.pl – 

adres właściwy dla Zamawiającego). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Korespondencja przesłana za pomocą 
poczty elektronicznej po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu 
pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.  

 
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 
6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępnia na stronie internetowej.  

 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
na stronie internetowej.  

 
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.  
 
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest : Inspektor Tomasz Bartkowski : 

adres poczty email zp@rewal.pl  
 
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny 

jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
umieści ją na stronie internetowej.  

 
ROZDZIAŁ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
1.Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu 

składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
a) w pieniądzu – przelewem na konto gminy Rewal 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
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kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym);  
c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)  
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do oferty 
wykonawca załącza kopię wadium i oryginał - w oddzielnej kopercie.  
 
2. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie innej niż gotówka, z treści tych gwarancji  
     lub poręczeń musi jednoznacznie wynikać:  
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 
zawierające oświadczenie, że zaistniała którakolwiek z okoliczności okoliczności, o których mowa w 
Art. 46 ust. 5 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,  
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,  
 
3.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 
zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą.  
 
4. Do wadium stosuje się przepisy art. 45 i 46 ustawy, które regulują m.in. zasady wnoszenia, zwrotu, 
zatrzymania i przechowywania wadium.  
 
ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1.Wykonawca jest związany ofertą na okres 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Ustawy bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania złożoną  
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
ROZDZIAŁ 10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. (przykładowy wzór oferty stanowi Załącznik do SIWZ).  
 
2.Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem  
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
 
3.Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
 
4.Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.  
 
5.Zaleca się by oferta była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej de kompletację.  
 
6.Zaleca się by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane (podpisane) 
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Parafka (podpis) winna 
być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną osoby 
składającej parafkę).  
 
7. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
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Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
 
8.Oferta, załączniki do oferty, wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 
podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.  
 
9.Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem).  
 
10. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie 
wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo.  
 
11. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców Zamawiający dopuści taką  
ofertę w przypadku, gdy załączono do oferty pełnomocnictwo określające pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
12. Wykonawca winien opisać i oznakować w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w taki sposób, aby 
nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
13. Kompletne dokumenty ofertowe należy umieścić w podwójnej kopercie:  
a) Koperta zewnętrzna, pozbawiona oznakowań identyfikujących Oferenta zaadresowana  
na adres Zamawiającego i opisana: Oferta na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
budowy Przystani Jachtowej”, nie otwierać przed godz. 10:10 ;28.01.2009 r.  
b) Koperta wewnętrzna zawierająca dokumenty ofertowe oznaczona pełnymi danymi Oferenta 
(nazwa i adres) tak, aby można ją było odesłać bez otwierania, jeżeli wpłynie po terminie, 
zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana Oferta na „Wykonanie .....” tak jak zewnętrzna.  
 
ROZDZIAŁ 11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: Urząd Gminy w Rewalu ul. 
Mickiewicza 19,  72-344 Rewal, lub osobiście do kancelarii ogólnej urzędu.  
 
2.Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2009 r. o godz. 10:00 
 
3.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
4.W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data i godzina otrzymania przesyłki 
przez Zamawiającego.  
 
5.Celem dokonania zmian lub poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją 
po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania 
ofert.  
 
6.Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2009 r., o godz. 10:10 w siedzibie 
Zamawiającego w pok. nr 5.  
 
7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 
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Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków 
płatności zawartych w ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na 
jego pisemny wniosek Zamawiający prześle Wykonawcy informacje, o których mowa wyżej.  
 
8.Wzwiązku z możliwością zastrzeżenia przez Wykonawców w swoich ofertach dokumentów 
(informacji), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Zamawiający informuje, iż oferty, które zostały otwarte mogą zostać 
udostępnione Wykonawcom do wglądu najwcześniej w dniu następnym po dniu otwarcia ofert, na 
pisemny wniosek Wykonawcy.  
 
ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1.Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Musi być ona ostateczna, kompletna, jednoznaczna, 
ponadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, 
wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu Zamówienia.  
 
2.Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku w formie: wartość netto + należny podatek VAT oraz wartość brutto.  
 
3.W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, i którzy na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, 
Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i 
usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art.2 pkt. 1 Ustawy.  
 
4.Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
 
5.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 Ustawy, niezwłocznie 
powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
 
6.Zamawiający odrzuci oferty zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 
poprawić na podstawie art.88 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz błędy w obliczeniu ceny.  
  
ROZDZIAŁ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 
Opis kryteriów i ich wagi: Cena -100% ( C )  
 
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny otrzyma 
największą ilość punktów.  
2) Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: łączna cena ofertowa (ryczałt) (C):  
 

C n 
(C)=     —   x 100 x100% 

Cb 
gdzie : 
C n - cena brutto, najniższa spośród badanych ofert 
C b – cena brutto oferty badanej 
 
3)Oceny ofert dokona powołana w tym celu przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.  
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ROZDZIAŁ 14.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 
1.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi za pomocą 
poczty elektronicznej oraz pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział w 
postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.  
 
2.Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, 
na terenie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  
 
3.W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy lub przez 
Pełnomocnika u Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 
ust. 2 Ustawy pełnomocnictwo do zawarcia umowy o zamówienie publiczne zostanie złożone na co 
najmniej jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy.  
 
4.Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 
Ustawy, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 

ROZDZIAŁ 15.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1.Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. z obowiązującym podatkiem 
VAT).  
 

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w chwili podpisania umowy  
 
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
 

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:  
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych  
c) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pieniężnym),  
d) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 
5.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający 
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.  
 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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 wykonawcy.  
 
7. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.  
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8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w 
gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy,  
b) termin obowiązywania gwarancji,  
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  
 
9. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia.  
 
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie trzydziestu dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
ROZDZIAŁ 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
Do umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 
Ustawy nie stanowią inaczej. 
1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego.  
2)Projekt umowy, jaka zostanie zawarta w efekcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.  
 
ROZDZIAŁ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.  
 
2.Wykonawcy przysługują następujące środki ochrony prawnej:  
a) Protest ( art. 180-183 Ustawy)  
b) Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu ( art.184 -192 Ustawy)  
c) Skarga do sądu ( art. 194-198 Ustawy).  
 
ROZDZIAŁ  18. INFORMACJE DODATKOWE  
 
1. Zamawiający nie dopuszcza:  
1) składania ofert częściowych;  
2) składania ofert wariantowych;  
 
2.Zamawiający nie przewiduje:  
1) zawarcia umowy ramowej;  
2) udzielania zamówień uzupełniających;  
3) aukcji elektronicznej;  
4) rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych;  
5) zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.  
 
ROZDZIAŁ  19. ZAŁĄCZNIKI  
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Załączniki: 
Załącznik nr 1   – Formularz Oferty; 
Załącznik nr 2   – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 3  – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z inf. na temat ich kwalifikacji 
zawodowych;  

Załącznik nr 4   – Wykaz części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom  
Załącznik nr 5  – Wykaz wykonanych prac podobnych w okresie ostatnich trzech lat;  
Załącznik nr 6   –Wzór umowy  
Załącznik nr 7   – Wzór pełnomocnictwa wykonawców występujących wspólnie  
Załącznik nr 8   – Plan sytuacyjny 
 
 
 
Specyfikację  opracowała komisja przetargowa w składzie:  
 

1. Inspektor Ireneusz Jasiński – przewodniczący 
2. Inspektor Edyta Sobolak-Myrzynowska 
3. Inspektor Tomasz Bartkowski 

 
ZATWIERDZONO:  
16.12.2008 r. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
                   Wójt Gminy Rewal  

 


