07.01.2013 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu:

Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu
SAR-3000 powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku.
Rodzaj zamówienia: usługa
Wartość szacunkowa zamówienia: jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Zatwierdzam: DYREKTOR
/-/
08.01.2013 r. Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.01.2013
pod nr 10988-2013 oraz wywieszono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy ogłoszeń i
udostępniono na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 w dniu 8 stycznia 2013 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 08.01.2013 r.

1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30-15:30
Znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie
„ustawą Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Pzp,
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– zwanej dalej w skrócie
„SIWZ” oraz § 5 pkt 5 umowy nr NT-4/U/2012 (nr rejestru umów: 72/12/NT/2012)
zawartej z PZU S.A. w dniu 27.09.2012 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na naprawie
uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu SAR-3000 powstałych w wyniku
akcji ratowniczej na Bałtyku w dniu 30.11.2012 r. Naprawa dotyczy uszkodzeń
widocznych zewnętrznych oraz uszkodzeń niewidocznych, które mogły powstać w
miejscach niewidocznych lub zakrytych i zostały ujawnione w trakcie prac
remontowych.
3.2.
Informacja o statku:
Kadłub statku całkowicie aluminiowy, z jednym ciągłym Pokładem Głównym, z
Pokładem Dziobówki, rufą zakończoną płaską pawężą z zamykanym slipem dla
łodzi ratowniczej. Napęd statku silnikami spalinowymi pracującymi poprzez
przekładnie na trzy linie wałów: dwie śruby nastawne oraz jedną śrubę ze stałym
skokiem. Sterowanie jednostki za pomocą dwóch podwieszanych sterów
rufowych i dziobowego steru strumieniowego. Kadłub podzielony na sześć
wodoszczelnych przedziałów. Na pokładzie dziobówki umieszczona jest
dwukondygnacyjna nadbudówka z aluminium. Statek zbudowany w 2012 r. przez
Remontowa Shipbuilding S.A.
Długość całkowita
Długość między pionami
Szerokość kadłuba
Szerokość kadłuba z odbojnicami
Szerokość kadłuba na KLW
Zanurzenie konstrukcyjne
Wysokość boczna

LC
LPP
B
Bmax
BKLW
TKLW
H

36,95
33,99
8,10
8,42
7,90
2,50
3,90

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

3.3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.3.1. Usunięcie niżej wymienionych uszkodzeń widocznych:
3.3.1.1.
USZKODZENIE POSZYCIA ZEWNĘTRZNEGO:
3.3.1.1.1.
Falszburta dziobówki na łączeniu z pokładem głównym –
zagniecenia i zarysowania
3.3.1.1.2.
burta na wysokości wręgu 49 wgięta i porysowana,
3.3.1.1.3.
burta na wysokości wręgu 46 na krawędzi pokładu dziobowego
wgnieciona z dziurą
3.3.1.1.4.
odbojnica pionowa dziobowa LB na wys. wręgu 38-36
uszkodzona mechanicznie , uchwyty odbojnicy wgniecione do
wewnątrz
3.3.1.1.5.
odbojnica pozioma dolna na całej długości uchwyt wgnieciony
do wewnątrz
3.3.1.1.6.
poszycie pomiędzy odbojnicami górną i dolną pozagniatane i
porysowane z kilkoma dziurami w blachach poszycia
3.3.1.1.7.
odbojnica rufowa (w części dziobowej) pionowa z
uszkodzeniami mechanicznymi na całej długości , uchwyt odbojnicy
wgnieciony do wewnątrz (strzałka ugięcia ok 10 cm)
3.3.1.1.8.
poszycie zewnętrzne pomiędzy wręgami 32-28 od linii pokładu
głównego zagniecione i porysowane w części zewnętrznej. W części
wewnętrznej popękane żebrowania na pokładzie zewnętrznym obok
pomieszczenia akumulatorów oraz w pomieszczeniu akumulatorów.
3.3.1.1.9.
reling LB od wręgu 22 do rufy skrzywiony z połamanymi
elementami i popękanymi mocowaniami do pokładu
3.3.1.1.10.
odbojnica pozioma w części rufowej ze śladami kontaktu z
jednostką obcą – wymaga sprawdzenia czy nie jest wgięta do
wewnątrz
3.3.1.1.11.
uchwyt mocowania odbojnicy rufowej na zaobleniu zgięty ze
śladami pęknięcia do poszycia.
3.3.1.2.
USZKODZENIA NA POKŁADZIE:
3.3.1.2.1.
pokład dziobówki na łączeniu z falszburtą (wys. wentylatora
wyciągowego z kuchni) ślad uderzenia z ugięciem w dół i pęknięciem,
3.3.1.2.2.
pokład dziobówki na wysokości odpowietrzenia zb. piany
przedziurawiony z ugięciem w dół,
3.3.1.2.3.
zniszczony waterface na długości około 60 cm,
3.3.1.2.4.
zniszczona obudowa silnika wycieraczki okna sterówki ,
3.3.1.2.5.
reling LB pokład dziobówki na odcinku ok. 8 m. zgięty ze
śladami pęknięć mocowania do pokładu,
3.3.1.2.6.
odpowietrzenie logu przy pokładzie dziobówki ze śladami
pęknięć,
3.3.1.2.7.
rura systemu zraszania na ww. wysokości wgnieciona,
3.3.1.2.8.
odpowietrzenie zb. rozchodowego 22 LB przy pokładzie
głównym ze śladami pęknięcia i skrzywienia,
3.3.1.2.9.
odpowietrzenie zb. paliwa 21 LB przy pokładzie głównym ze
śladami pęknięcia i skrzywienia,
3.3.1.2.10.
waterface na zaobleniu rufy zniszczony mechanicznie,
3.3.1.2.11.
wspornik pionowy LB crashbariery rufa LB oderwany ,
zniszczony,

3.3.1.2.12.
wspornik pionowy drugi od rufy w kierunku dziobu mocowanie
do pokładu głównego ze śladami pęknięcia oraz w połowie wysokości
ze śladami uderzenia,
3.3.1.2.13.
wsporniki pionowe po obu stronach slipu ze śladami pęknięcia
w części górnej,
3.3.1.2.14.
cała crashbariera wymaga sprawdzenia spawów jest
przekrzywiona.
3.3.1.3.
INNE (WIDOCZNE) :
3.3.1.3.1.
pomieszczenie maszynki sterowej LB (wręg ok. -1) pęknięcia
węzłówek w części przy pokładzie głównym,
3.3.1.3.2.
w pomieszczeniach 103 , 105 ,107 stwierdzono wgięcia do
wewnątrz szalunków po rozebraniu sprawdzenie uszkodzeń,
3.3.1.3.3.
pomieszczenie maszynowe i siłownia dziobowa na wysokości
grodzi wodoszczelnej na wręgu 39 po zdjęciu izolacji wymaga
sprawdzenia,
3.3.1.3.4.
pomieszczenie maszynowe LB po zdjęciu izolacji wymaga
sprawdzenia,
3.3.1.3.5.
zbiornik paliwa 21 LB wymaga sprawdzenia.
3.3.2. Usunięcie wszystkich innych uszkodzeń niewidocznych i ujawnionych w
trakcie prac remontowych.
3.4.
Okres gwarancji jakości na wszystkie wykonane prace naprawcze 12
miesięcy.
3.5.
Wszystkie materiały zastosowane do naprawy muszą być identyczne z
zastosowanymi w procesie budowie statku przez Remontowa Shipbuilding S.A.
80-958 Gdańsk ul. Swojska 8 (poprzednia nazwa: Stocznia Północna S.A.)- Grupa
Remontowa- i zatwierdzone przez PRS
Zamówienie na budowę statku SAR 3000 udzielono:
Gdańskiej Stoczni
„Remontowa” im. J. Piłsudskiego S. A. ul. Na Ostrowiu 1 , 80-958 Gdańsk
3.6.
Miejsce postoju jednostki SZTORM: Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.
Piłsudskiego S. A. W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej/oględzin należy
kontaktować się z kapitanem statku tel 515 850 037.
3.7.
Dokumentacja Zdawcza (DZ) statku otrzymana ze Stoczni Gdańskiej Grupa
Remontowa po zakończeniu budowy oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
(DTR-ki) urządzeń - dostępne bezpośrednio na statku.
3.8.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, których się dopuści w
trakcie wykonania naprawy. Wykonawca usunie ich skutki na własny koszt i zgodnie
z wytycznymi PRS.
3.9.
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest wycena kosztów naprawy widocznych
uszkodzeń statku i czynności, które zostały wymienione w punktach od 3.3.1 do pkt
3.3.1.3.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie niezbędne do prawidłowego
wykonania koszty i elementy związane z ich naprawą szczególności koszty
materiałów i robocizny, koszty obsługi dźwigowej, koszty sporządzenia kosztorysów
i dokumentacji naprawy, koszty nadzoru PRS, koszty prób, koszty zatwierdzenia
dokumentacji w przez PRS, koszty gwarancji.
3.10. wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 2
egz. harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji etapów naprawy.
Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać następujące pozycje:
3.10.1. planowane do wykonania roboty remontowe widoczne,
3.10.2. termin rozpoczęcia i zakończenia planowanych prac,
3.10.3. cenę za planowane prace.

3.11. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury obejmującej
roboty częściowe opisane przez Wykonawcę jako prace wykonane zgodnie z wyceną
zniszczeń widocznych zawartą w ofercie (pkt 3.9.SIWZ) i pozycją obejmującą
wszystkie pozostałe zniszczenia niewidoczne wraz z kosztami energii elektrycznej i
wody zużytej do czasu zakończenia naprawy jednostki. .
3.12. Rozliczenie całej naprawy nastąpi między wykonawcą usługi a ubezpieczycielem
statku PZU S.A. Płatność będzie dokonana po podpisaniu przez Morską Służbę
Poszukiwania i Ratownictwa protokołu odbioru końcowego oraz na podstawie
faktury VAT .
3.13. Miejsce postoju jednostki SZTORM: Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.
Piłsudskiego S. A. W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej/oględzin należy
kontaktować się z kapitanem statku tel 515 850 037
3.14. dokument PRS znak: GDA2/103/12 Nr Rejestru PRS 470082 z 06 grudnia 2012 r.
stanowiący potwierdzenie opisanych powyżej uszkodzeń statku ratowniczego
SZTORM przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ.
3.15. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty)
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Posługiwanie się
podwykonawcami nie wpływa na zakres odpowiedzialności wykonawcy względem
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia
wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
3.16. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
3.17. Wspólny słownik zamówień CPV: 50241000-6 usługi w zakresie napraw i
konserwacji statków, kod CPC: 88680, numer kategorii usług: 1, rodzaj usługi:
priorytetowa.
3.18. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany
SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym
przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod
nazwą postępowania. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.
3.19. Definicja wykonawcy została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt 11
ustawy Pzp, który stanowi: „…wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia : 40 dni od zawarcia umowy
7. Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na
dzień składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i wykażą ich spełnianie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 8.2.
i 9.1.SIWZ oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 9.2
SIWZ brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1ustawy Pzp.
8.2.
Zgodnie z art. 22 ust. 1ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
8.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunku w tym zakresie.
8.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli udokumentuje, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie jedną spośród niżej
wymienionych usług, polegających na:
a) wykonaniu jednego pełnomorskiego statku o aluminiowej konstrukcji
kadłuba i nadbudówki,
b) wykonaniu remontu kadłuba statku pełnomorskiego o aluminiowej
konstrukcji kadłuba i nadbudówki.
UWAGA! Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże należyte
wykonanie usługi wymienionej w podpunkcie oznaczonym literą „a”
lub wykaże należyte wykonanie usługi wymienionej w punkcie
oznaczonym literą „b”. Przez określenie „ statek pełnomorski” należy
rozumieć statek posiadający klasę rejonu żeglugi I lub II lub III lub
nieograniczonego rejonu żeglugi.

8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunku w tym zakresie
8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta
tysięcy złoty).1
8.3.

1

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu

Wartość podaną w walutach innych niż polski złoty Zamawiający przeliczy wg średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.4.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
8.4.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z nich musi wykazać, w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego w pkt 9.2 SIWZ, brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
8.4.3. Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis
sposobu dokonania oceny spełniania został określony w pkt 8.2. SIWZ musi
wykazać (spełniać) przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy łącznie.
8.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie analizy treści odpowiednich dokumentów i oświadczeń, wymienionych w
pkt 9.1-9.2 SIWZ, które należy załączyć do oferty.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9.1.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został określony w
pkt 8.2. SIWZ, wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp- składa:
9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał.
Proponowany wzór określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
9.1.2. dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia, o którym mowa w pkt 8.2.2.SIWZ, a mianowicie :
9.1.2.1.
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców. Wykaz należy sporządzić według wzoru
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
9.1.2.2.
dokumenty potwierdzające, że usługi wyszczególnione Wykazie
wykonanych usług zostały wykonane należycie.
9.1.3. w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej, o którym mowa w pkt 8.2.4. wykonawca dostarcza informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9.1.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt
8.2.4. SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, to wówczas wymagane jest
przedłożenie informacji, o której mowa w pkt 9.1.3., dotyczącej tych podmiotów,
9.1.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych

przez Zamawiającego, to wówczas może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku opisanego w pkt 8.2.4.
wraz z wyjaśnieniem przyczyn jego złożenia
9.1.6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych w pkt 8.2.2,
8.2.4. polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to wówczas wykonawca
obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia (zasoby: wiedza i doświadczenie,
zdolności finansowe) , w szczególności składając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisane
przez
osoby
upoważnione
do
reprezentacji
tego
podmiotu.
Zobowiązanie składane przez inny podmiot w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust.
2b należy złożyć w formie pisemnej – oryginał.
9.2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: .
9.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PzpProponowany wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ ;
9.2.2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Art. 24 ust. 1 pkt 2 stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
9.2.2.1.
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp składają osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą oraz każda osoba fizyczna, która jest wspólnikiem spółki
cywilnej.
9.2.2.2.
Zamawiający uzna wymóg złożenia oświadczenia za spełniony w
odniesieniu do osób fizycznych, jeśli zostanie złożone oświadczenie, o
którym mowa w pkt 9.2.1 SIWZ
9.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas:
9.2.3.1.
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 9.2.2 SIWZ –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.2.3.2.
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 9.2.3.1. SIWZ , 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 –
daty wystawienia odpowiednio jak w pkt 9.2.3.1. SIWZ.
9.2.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z nich składa w ofercie odpowiednie dokumenty, o których
mowa w pkt 9.2 SIWZ.
9.3.
Inne wymagane dokumenty, które należy złoży w ofercie
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 9.1-9.2. SIWZ, zawierała również następujące dokumenty:
9.3.1. Formularz oferty. Proponowany wzór formularza oferty określono w
załączniku nr 4 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.
9.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych
dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi 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.
9.3.3. 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.
9.3.4. Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.2.1, 9.1.2.2., 9.1.3, 9.1.4., 9.2.1., 9.2.2,
9.2.3.1, 9.2.3.2 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9.3.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w pkt 8.2.2. i 8.2.4 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9.4.
Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.
9.5.
Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
9.6.
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.

10.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również
korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
10.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej
zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.10.3 SIWZ.
10.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz oferty wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa
w pkt 9 SIWZ).
10.4. Korespondencję przekazywaną za pomocą faksu, o której mowa w pkt 10.2,
należy wysyłać na numer +48 58 620 53 38 lub + 48 58 660 76 61.
10.5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.6. 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 10.5 SIWZ oświadczy, że wiadomości tej
nie otrzymał.
10.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 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.
10.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7.SIWZ.
10.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 , pod nazwą postępowania.
10.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Zamawiający dokonaną zmianę SIWZ przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją
na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 , pod nazwą
postępowania.
10.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10.14. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
10.14.1.
w sprawie procedury przetargowej:
Danuta Jereczek tel/fax: +48 58 660 76 61
Katarzyna Wińska-Rużewicz tel/fax: +48 58 660 76 61
10.14.2.
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Jacek Mierzejewski tel. +48 58 660 76 15, fax: +48 58 660 76 48
Ryszard Plata
tel: +48 58 660 76 24 fax: +48 58 660 76 48
10.15. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą
Pzp- będą udostępnianie na stronie internetowej
www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania.

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą.
12.4. Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.Opis sposobu przygotowania ofert
13.1. Teść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
13.3.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty,
ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w pkt 9 SIWZ, z zachowaniem form
określonych w tym punkcie.
13.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
13.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy - pełnomocnika. Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania
których pełnomocnik jest upoważniony.
13.8. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są
traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(składający wspólną ofertę).
13.9. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić
w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.
13.10. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być
czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby
uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie
zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w
formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13.11. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty, w
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich
identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).
13.12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się
na ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.
13.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych
jako „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
13.14. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana
ta może nastąpić tylko poprzez założenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia
o wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”
13.15. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną
ofertę. W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o
wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru
wykonawcy. Zamawiający zwróci wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez
wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.
13.16. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w sposób wskazany w
punkcie 14.1. i 14.2 SIWZ. Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i
adres wykonawcy oraz opisać w następujący sposób:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wykonawca:
Zamawiający:
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia
Sekretariat

OFERTA
Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM
typu SAR-3000 powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku.
znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.

13.17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1.

Oferty należy złożyć w Morskiej Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II)

14.2.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2012

r. o godz. 12:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.
14.3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.
14.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2012 r. godz. 12:15 w
siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

15.Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę
wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
15.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
15.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.
15.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.
15.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
15.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

16.Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w pkt 1. formularza ofertowego jako „cena
brutto”
16.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty i elementy związane z naprawą
uszkodzeń tzw. widocznych i wymaganych czynności wyszczególnionych w pkt od
3.3.1.1. do 3.3.1.3.5, które są niezbędne do ich prawidłowego wykonania i

wynikających ze szczegółowego opisu zamówienia określonego w pkt 3 SIWZ oraz
istotnych postanowień umowy określonych w 20.4. SIWZ. 2
16.3. W związku z tym, że Wykonawca ponosić będzie skutki błędów wynikające z
nieuwzględnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia,
wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz
skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
16.4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów.
16.5. Wykonawca określa stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).
16.6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.
16.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie niniejszego zamówienia, określone
zostały w pkt 20.4 SIWZ – istotne postanowienia umowy.

17.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
17.1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez
wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
17.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:
Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena

100%

100

17.3. Ocenie zostanie poddana cena brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującego w
Polsce podatku VAT, określona przez wykonawcę w pkt 1. formularza oferty.
17.4. Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:
C min
· 100
Pkc =
Cof
gdzie:
Pkc- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium cena
Cmin- Najniższa cena brutto spośród ofert
C of- Cena brutto badanej oferty
17.5. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija ,
a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punktu.
17.6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj.
taką, która w kryterium cena uzyska największą ilość punktów.
17.7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
2

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za naprawę uszkodzeń tzw. niewidocznych ujawnionych w trakcie
prac remontowych obliczone będzie zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – pkt 20.4 ppkt III SIWZ.

towarów, to wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
18.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem na adres wskazany w formularzu
ofertowym Wykonawcy. Jeżeli próby przesłania faksem będą nieskuteczne,
zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy, ujawniony na stronie
internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
18.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie
internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania.
18.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
18.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w
zakresie obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy
powinna w szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do
kontaktów z Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział
obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
18.5. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu
2 egz. harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji etapów naprawy, o którym
mowa w pkt 3.10 SIWZ.
18.6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
18.7. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
20.1. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym
rozdziale.
20.2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
20.3. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
20.4. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
I. PRZEDMIOT UMOWY
1.
Usługa naprawy
uszkodzeń jednostki ratowniczej SAR-3000SZTORM powstałych w czasie akcji ratowniczej na Bałtyku.

2.

Usługa wymieniona w punkcie 1 obejmuje zarówno uszkodzenia
widoczne jak i niewidoczne stwierdzone po odsłonięciu kadłuba od
strony wewnętrznej.
3.
Uszkodzenia niewidoczne ujawnione w trakcie prac remontowych
opisane za pomocą kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego
i Ubezpieczyciela zostaną rozliczone aneksem uszczegółowiającym do
niniejszej umowy.
4.
Naprawa statku SAR 3000/III - SZTORM i usunięcie wymienionych w
p.1 i 2 szkód nie może mieć wpływu na zmianę parametrów
technicznych i eksploatacyjnych remontowanego przez wykonawcę
statku.
5.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i wykonać dokumentację
remontową na wymienione w p. 1 prace naprawcze oraz sposób
wykonania poszczególnych napraw z Polskim Rejestrem Statków.
6.
Zamawiający może udostępnić Wykonawcy będącą w jego posiadaniu
Dokumentację Zdawczą (DZ) statku, znajdującą się na jednostce.
Wykonawca w razie potrzeby zobowiązany jest również we własnym
zakresie uzgodnić i odkupić Dokumentację Projektu Roboczą (PR tzw.
Warsztatową) i Technologiczną potrzebną mu do wykonania naprawy
od jej właściciela tj. Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.
Piłsudskiego S. A.
7.
Materiały użyte do naprawy muszą być identyczne z tymi
zastosowanymi w budowie statku w GSR im. J. Piłsudskiego, zarówno
pod względem rodzaju jak i posiadanych świadectw. Ewentualne
odstępstwa od niniejszego np. z powodu braku materiału na rynku,
muszą być uzgodnione z Zamawiającym i PRS.
8.
Statek zostanie przekazany do remontu w następnym dniu roboczym
po dniu podpisania umowy.
II. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.
Termin realizacji umowy: 40 dni od daty zawarcia umowy
2.
Wykonanie prac przewidzianych w p I.1 obejmuje również wykonanie
całej dokumentacji naprawczej i uzgodnieniowej (PRS) przez
Wykonawcę.
3.
Termin realizacji niniejszej mowy może zostać przesunięty aneksem o
ilość dni potrzebnych do likwidacji uszkodzeń niewidocznych.
III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Cena za naprawę uszkodzeń tzw. widocznych zgodnie z ofertą
wynosi …………….. zł, słownie:………………………………..zł.
2.
Cena całkowita - ostateczna za realizację przedmiotu umowy
zostanie ustalona aneksem uszczegółowiającym do niniejszej umowy
po dokonaniu przez Wykonawcę weryfikacji uszkodzeń
wewnętrznych tzw. niewidocznych i przedstawiona na piśmie do
akceptacji przez Ubezpieczyciela i Zamawiającego.
3.
Cena ostateczna będzie obejmować wszystkie niezbędne koszty
związane z realizacją umowy w szczególności koszty opracowania
projektu naprawy, koszty wykonania i montażu na statku
przewidzianych w punkcie I.1 urządzeń i wyposażenia, koszty
nadzoru klasyfikacyjnego PRS, ew. opłaty celne poniesione przez
Wykonawcę, koszty prób, koszty energii elektrycznej i wody zużytej
do czasu zakończenia naprawy jednostki itp.

4.

Zapłata za naprawę statku zostanie dokonana przez PZU przelewem
na konto Wykonawcy po przedłożeniu mu faktury na kwotę
przewidzianą i zatwierdzoną zgodnie z ust 1 i 2 po podpisaniu
protokołu odbiorczego statku.
5.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez
Wykonawcę naprawy.
IV. KARY
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 %
wartości przewidzianej zgodnie p. III ust. 2 za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy.
V. NADZÓR ZAMAWIAJACEGO
Zamawiający sprawuje nadzór nad realizacją niniejszej umowy. Osobami
reprezentującymi nadzór MSPiR na statku są kapitan i starszy mechanik
będący na danej zmianie.
VI. PRÓBY I ODBIÓR
Próby i odbiory przedmiotowych prac i urządzeń w działaniu odbędą się na
bieżąco wg procedury obowiązującej w stoczni i ew. po zakończeniu naprawy,
w obecności nadzoru Zamawiającego i PRS.
VII. GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości
na wszystkie wykonane przez siebie prace i dostarczone materiały.
2. Dodatkowo wykonawca usługi winien wykonać takie działania i
uzgodnienia z GSR i przedstawić ich wynik na piśmie, z których będzie
wynikało, że wykonane prace naprawcze nie spowodują utraty posiadanej
przez MSPiR Gwarancji na cały statek udzielonej przez Gdańską Stocznię
Remontową im. Piłsudskiego w ramach Umowy nr NT-1/SAR3000/III/2010 na budowę statku.
VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie sporne kwestie techniczne powstałe podczas naprawy i/lub
okresu gwarancji, dotyczące jakości wykonanych prac, użytych
materiałów, maszyn, mechanizmów i urządzeń zamontowanych na statku w
przypadku niemożności polubownego uzgodnienia zgodnie z wymaganiami
i wytycznymi PRS, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nie unormowanych szczegółowo w niniejszej Umowie stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
oraz Umowy Licencyjnej.
2. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub obowiązków niniejszej
Umowy na osobę trzecią bez zgody drugiej Strony.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i kooperantów w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia, zaniedbania Wykonawcy.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp.
21.4. W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
21.4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
21.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21.4.3. odrzucenia oferty odwołującego.
21.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
21.6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.
W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:
21.6.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ),
21.6.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

22.Postanowienia końcowe
22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania
ofert wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.- ost.zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz.
143)oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz 93,
z późn.zm.).

23. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1:
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Wykaz wykonanych usług
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Formularz oferty
dokument PRS znak: GDA2/103/12 Nr Rejestru PRS 470082 z dnia 06 grudnia 2012 r. stanowiący
potwierdzenie uszkodzeń statku ratowniczego SZTORM

UWAGA dotycząca form elektronicznych załączników do SIWZ
Na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 - pod nazwą postępowania
udostępniono formy elektroniczne niżej wymienionych załączników do SIWZ:
· Plik do pobrania nr 4 : Załączniki nr 1-4 do SIWZ w formacie DOC

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu SAR-3000
powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku,
znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12
Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczamy, że Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp i opisanych przez Zamawiającego w pkt 8.2. SIWZ, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp: TAK / NIE*
(niepotrzebne skreślić).

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 2 do SIWZ
dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu SAR-3000
powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12
Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę:
………………………………………….……………………………………………..……….
nr telefonu: ……………………………… nr fax: …………………………………………….
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 8.2.2. SIWZ

Wiedza i doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, potwierdzonych dokumentami należytego
wykonania usługi polegającej na wykonaniu jednego pełnomorskiego statku o aluminiowej konstrukcji
kadłuba i nadbudówki lub wykonaniu usługi remontu kadłuba statku pełnomorskiego o aluminiowej
konstrukcji kadłuba i nadbudówki.

WYKONAWCA
Przedmiot
usługi
usługi
Lp. wraz z wyszczególnieniem nazwa i adres
nazwy statku, rodzaju
konstrukcji kadłuba i
nadbudówki oraz klasy
rejonu żeglugi,

1

Przykład
REMONT kadłuba statku
…(nazwa) ……
Konstrukcja kadłuba i
nadbudówki: aluminiowa
klasa rejonu żeglugi: …….

Data
wykonania
usługi
(dd-mm-rrrr)

ODBIORCA
/armator/
nazwa i adres
odbiorcy dla
którego wykonano
usługę

Opis dokumentu
załączonego na
potwierdzenie, że
usługi zostały
wykonane należycie
oraz
numer/y stron
oferty, na której
znajduje się ten
dokument/ty
Nazwa
dokumentu:...
Oferta str nr ………

Uwaga!

1.
2.
3.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wyszczególnione Wykazie wykonanych usług zostały
wykonane należycie.
Przez określenie „ statek pełnomorski” należy rozumieć statek posiadający klasę rejonu żeglugi I lub II lub III lub
nieograniczonego rejonu żeglugi.
Dla wykazania spełniania warunku udziału, opisanego w pkt 8.2.2.SIWZ, wykonawca może polegać na na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.

…………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………..
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu SAR-3000
powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku,
znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 4 do SIWZ
formularz oferty
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie
My niżej podpisani ………………………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz:
nazwa Wykonawcy:……………………..……………………….………………………..…..
…………………………………………………………………………………….…………………
adres Wykonawcy…………….……………………………………………………………..………
tel:………………………………..………fax do korespondencji: ……..…..………………………
adres strony internetowej Wykonawcy: …………………………………………………………….
Powiat: ………………………………………. Województwo:………...………………….………..
NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Usługa naprawy uszkodzeń jednostki ratowniczej SZTORM typu SAR-3000
powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku,
znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Uszkodzenia widoczne i czynności wyszczególnione przez
Zamawiającego w pkt 3.3.1.- 3.3.1.3.5 opisu przedmiotu zamówienia wykonamy za
cenę brutto…………………………………………….zł
słownie: …………………………zł
w tym podatek VAT w stawce: ………
2. termin wykonania : 40 dni od podpisania umowy
3. Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w pkt 3.4.SIWZ, na wykonane
prace udzielmy gwarancji na okres 12 miesięcy
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy
składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami wykonanie zamówienia w
zakresie uszkodzeń widocznych i czynności wyszczególnione przez Zamawiającego w pkt
3.3.1.- 3.3.1.3.5. SIWZ
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w istotnych postanowieniach umowy – pkt. 20.4 SIWZ.

8. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.
9. Oświadczamy, że :
- przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)
- podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części zamówienia*):
(należy wymienić zakres prac lub czynności)
……...………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
10. Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia*)
11. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadcza/my, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert ( art.
297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny- Dz.U. Nr 88, poz. 553 z
późn.zm).
12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:
………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………..

………………………………………….

……………………………………….

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.
……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

-------------------------------

*/ niepotrzebne skreślić
Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

