
Gdynia: Dostawa i monta  mebli, w podziale na zadania.
Numer og oszenia: 405592 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: pa stwowa jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa i monta  mebli, w
podziale na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i monta  mebli, obejmuj ce dosawe mebli biurowych, rega ów,
wyposa enie Stacji Ratownicznych w meble kuchenne i inne. Realizacja przedmiotu
zamówienia obejmuje: a) uzyskanie wszelkich informacji potrzebnych do nale ytej realizacji
zamówienia, w szczególno ci dokonanie ogl dzin/wizji lokalnej obiektu - miejsc monta u
mebli, celem wykonania szczegó owych pomiarów potrzebnych do w ciwej realizacji
zamówienia; (Zadanie 1 i 2) b) dostaw  mebli (wytworzenie, dowóz) do miejsc dostawy
zgodnie z wymaganiem Zamawiaj cego okre lonym w SIWZ odpowiednio, oraz na
podstawie informacji zebranych podczas wizji lokalnej obiektów, zgodnie z za . nr 6
(zabudowa kuchni w budynku w miejscowo ci Dziwnów), oraz za . nr 7 c) monta  oraz
ustawienie dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiaj cego - zgodnie z za cznikami
do SIWZ, oraz wskazówkami Zamawiaj cego; d) udzielenie 24 miesi cznej gwarancji, w
trakcie której wykonawca obowi zany jest, na warunkach okre lonych w umowie, której wzór
stanowi za . nr 5 do SIWZ, usuwa  usterki i dokonywa  napraw wyposa enia obj tego
przedmiotem zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.14.00-6, 39.14.31.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: tak, liczba cz ci: 2.

http://:@www.sar.gov.pl/


II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie:
27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

o Warunek posiadania wiedzy i do wiadczenia zostanie uznany za spe niony,
je li Wykonawca ubiegaj cy si  o zamówienie w jednym z zada  lub obu
zadaniach wyka e, e w okresie ostatnich 3 lat przed up ywem terminu
sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym
okresie, nale ycie wykona  jedn  lub wi cej dostaw mebli biurowych z
monta em, o cznej warto ci co najmniej 60.000 z  brutto. Spe nienie
wskazanego warunku posiadania wiedzy i do wiadczenia winien jest wykaza
zarówno wykonawca ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia w jednym z
zada , jak i w obu zadaniach

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków
udzia u w post powaniu, nale y przed :

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych
równie  wykonywanych, dostaw lub us ug w zakresie niezb dnym do
wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za czeniem dokumentu



potwierdzaj cego, e te dostawy lub us ugi zosta y wykonane lub s
wykonywane nale ycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nale y przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1). W przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników - pe nomocnictwo w oryginale
lub kopii po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la  jego zakres i by
udzielone przez Wykonawc  lub osob /y umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.
2) Pisemne zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb dnych zasobów w przypadku, gdy Wykonawca b dzie polega  na wiedzy i
do wiadczeniu lub zasobach podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Wype niaj c dyspozycj  art. 144 Pzp, Zamawiaj cy wskazuje i  dopuszcza mo liwo
zmiany wymiarów lub rozwi za  technicznych i funkcjonalnych wskazanego przez
Zamawiaj cego asortymentu, je li zaproponowane przez Wykonawc  rozwi zanie oka e si
bardziej funkcjonalne ni  wskazane przez Zamawiaj cego. Niniejsze zmiany nie mog
prowadzi  do zwi kszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Morska

ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Zespó  ds.
zamówie  publicznych.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub
ofert: 26.10.2012 godzina 09:45, miejsce: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone
na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie

ZA CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ CE OFERT CZ CIOWYCH

CZ  Nr: 1 NAZWA: Dostawa mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie, w
Sztutowie i we W adys awowie, Biura i Magazynu w Gdyni, Stacji Ratowniczej w Trzebie y
i w Gda sku - Górki Zachodnie wraz z wykonaniem us ug zwi zanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: Zamówienie
obejmuje wyposa enie pomieszcze  (stacje ratownicze, biura wskazane w tytule) we
wskazane w opisie meble m.in. wyposa enie kuchni, biurka, komody, kanapy, rega y
aktowe, krzes a, szafki i nadstawki na szafy, zabudowy wn k..
2) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.14.00-6, 39.14.31.10-
0.

http://:@www.sar.gov.pl/


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 14.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

CZ  Nr: 2 NAZWA: Dostawa mebli dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku wraz
z wykonaniem us ug zwi zanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wyposa enie nowo budowanego budynku Zamawiaj cego w meble:
zabudowy kuchni, meble biurowe, szafy, rega y, krzes a, kanapy..
2) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.14.00-6, 39.14.31.10-
0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 27.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

Dyrektor
Marek D ugosz


