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Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 31.01.2011 r.

Gdynia: Ubezpieczenie morskie według wyszczególnionego
zakresu ubezpieczenia i wymagań Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 34013 - 2011;
data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego 10, 81-340

Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38, 6607661.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie morskie według

wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia i wymagań Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia morskiego zgodnie z zakresem i wymaganymi

warunkami ubezpieczenia morskiego określonymi w załączniku 1, 2 i 3 do SIWZ obejmująca:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do

zwalczania rozlewów i łodzi ratowniczych CPV 66516300-3 ( usługi ubezpieczenia jednostek

pływających od odpowiedzialności cywilnej)

2) ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów

oraz łodzi ratowniczych CPV 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków ratowniczych, statków do

zwalczania rozlewów oraz łodzi ratowniczych CPV 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw
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nieszczęśliwych wypadków ). Szczegółowy opis zamówienia określono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do

SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego, o którym mowa

w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, obejmującego ubezpieczenie nowego statku SAR 3000 w

zakresie określonym w pkt. od 3.1.1. do 3.1.3 SIWZ. Przewidywany termin odbioru statku: II

kwartał 2011 r

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważne na

okres realizacji zamówienia zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY
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· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) , zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Formularz oferty. Proponowany wzór formularza oferty określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę

w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz

oferty musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty albo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów składających się na ofertę ( składanych wraz z formularzem oferty), o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi
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jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału lub kopi

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo

do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

przez notariusza. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta musi być

podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną

ofertę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian wyszczególniono w §

3 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, który stanowi że Zamawiający, w

porozumieniu z Wykonawcą może zmienić zakres podmiotów i przedmiotów objętych ochroną

ubezpieczeniową, w trakcie obowiązywania Umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia

Zamawiającego i zmiany te będą obowiązujące od dnia zgłoszenia. W przypadku jednostek

pływających wprowadzonych do eksploatacji w trakcie okresu ubezpieczenia początkiem okresu

ubezpieczenia jest data wprowadzenia tej jednostki do eksploatacji. W przypadku jednostek

pływających wycofanych z eksploatacji - końcem ubezpieczenia jest data ich wycofania. Wszelkie

zmiany dotyczące stanu ilościowego przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w § 1. ust. 1.1. i

ust. 1.spowodowane zakupem, sprzedażą, kasacją lub wycofaniem z eksploatacji Zamawiający

zgłasza do Wykonawcy nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty takiej zmiany. Zmiana zakresu

ubezpieczenia powodującego wzrost kosztów usługi będzie dokonana zgodnie z ustawą - prawo

zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska Służba

Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Zespół ds Zamówień

publicznych (piętro II).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Morskiej Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia

ul. Hryniewickiego 10, Sekretariat (piętro II).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej:

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.

2. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę.

4. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być

podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną

ofertę.

5. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w języku innym niż polski

muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz

porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.

8. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, dalej zwane zbiorczo

korespondencja, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.

9.

9. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty [ formularz oferty wraz z wymaganymi przez

Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w sekcji III.4 i sekcji III.6

niniejszego ogłoszenia].

10. Korespondencję przekazywaną za pomocą faksu, o której mowa w pkt. 8, należy wysyłać na

numer +48 58 620 53 38 lub + 48 58 660 76 61.
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11. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

12. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez

wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią

tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji w sposób określony w pkt. 11 oświadczy, że

wiadomości tej nie otrzymał.

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

14. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzp- będą

udostępnianie na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne -

Ogłoszenia, pod nazwą postępowania Ubezpieczenie morskie według wyszczególnionego zakresu

ubezpieczenia i wymagań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa -

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41

15. W umieszczonej na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

Zamawiający udostępnia proponowany wzór formularza oferty oraz wzory oświadczeń, o których

mowa w pkt. III.4.1 i III.4.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://:@www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41

