
Gdynia: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia w BZP: 217213 - 2008; data zamieszczenia: 15.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

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, fax. 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) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla
pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 19.33.10.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:
1. Zgodnie z z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki w Postępowaniu: w zakresie warunku wskazanego
w punkcie 1.2 wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
Postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, każda z nich o wartości
nie mniejszej niż:
2.1. dla Zadania nr 1 : 12.000,00 zł brutto
2.2. dla Zadania nr 2 : 12.000,00 zł brutto
2.3. dla Zadania nr 3 : 6.000,00 zł brutto

3. Ocena spełnienia warunku szczegółowego określonego w punkcie 2 nastąpi na podstawie dokumentów i
oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie tego warunku.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w dokumentach i oświadczeniach składających się na ofertę , na zasadzie kwalifikacji spełnia - nie
spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki wymagane przez
Zamawiającego.

5. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymienione w punkcie 1 oraz warunki szczegółowe
określone dla danego Zadania wymienione w pkt.2. Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków stanowi
podstawę do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1. warunki wymienione w pkt.1.1., 1.2., 1.3 oraz warunki szczegółowe określone dla danego Zadania
wymienione w punkcie 2.Wykonawcy składający wspólną ofertę mogą spełniać łącznie,



6.2. warunek określony w punkcie 1.4. musi spełniać każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka
cywilna) , zgodnie z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
1.2. Aktualny na dzień składania ofert 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 upływem terminu
składania ofert. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa każdy z
Wykonawców;
1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 1.2 składa dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 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 .
1.4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia Postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -należy złożyć w formie oryginału - oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie . Wykonawca spełni warunek szczegółowy
określony dla danego Zadania w punkcie 2 sekcji III.2.- WARUNKI UDZIAŁU,- Opis warunków udziału-, jeżeli
wykaże i przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch dostaw
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i każda z nich była o
wartości nie mniejszej niż:
1.4.1. dla Zadania nr 1 : 12.000,00 zł brutto
1.4.2. dla Zadania nr 2 : 12.000,00 zł brutto
1.4.3. dla Zadania nr 3 : 6.000,00 zł brutto

2. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
2.1. Dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu nr 1:
2.1.1. karty technologiczne tkanin wierzchnich: szarej i czerwonej
2.1.2. deklaracja zgodności WE
2.2. Dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu nr 2:
2.2.1. dres polarowy -bluza +spodnie-: wymagana jest karta technologiczna tkaniny
2.2.2. kombinezon jednoczęściowy z czapką- kolor czerwony: wymagana karta technologiczna tkaniny
2.2.3. kombinezon jednoczęściowy z czapką- kolor czarny: wymagana karta technologiczna tkaniny
2.2.4. rękawice robocze: wymagana deklaracja zgodności WE
2.3. Dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu nr 3:
2.3.1. obuwie letnie typu trzewik- wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami
2.3.2. obuwie zimowe- wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami

3. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sar.gov.pl Zakładka zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa, Zespół ds. Zamówień Publicznych,81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: NIE DOTYCZY.



IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody: NIE DOTYCZY.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2008
godzina 10:00, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego
10, Sekretariat (piętro II).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez
Zamawiającego osób upoważnionych do kontaktów: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.( dalej zwana zbiorczo
korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie
korespondencji na pomocą telefaksu na numer +58 660 76 61 lub +58 620 53 38. W przypadku
przekazywania korespondencji za pomocą telefaksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Osobami
uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Danuta Jereczek, Ewa Sikora: tel.fax: +58 660 76 61.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: Zadanie nr 1 : Dostawa odzieży ochronnej tj. ubrań nieprzemakalnych dla pracowników Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej- tj. 20 kompletów ubrań nieprzemakalnych
- kurtka z podpinką+ spodnie z podpinką-, podpinka z dziany czarnej futerkowej dla pracowników
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.00.00-9.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: Zadanie nr 2 : Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla Pracowników Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa zgodnie z wyszczególnieniem i wymaganiami.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej niżej wymienionej odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego:
1. Dres polarowy ( bluza + spodnie ): 60 kompletów ;
2. Kombinezon jednoczęściowy z czapką- kolor czerwony: 340 kompletów ;
3. Kombinezon jednoczęściowy z czapką- kolor czarny: 290 kompletów ;
4. Koszulka armatorska z długim rękawem /Polo /- kolor granatowy: 240 szt ;
5. Koszulka armatorska z krótkim rękawem / T- Shirt /- kolor granatowy: 700 szt ;
6. Koszula robocza: 220 szt ;
7. Rękawice robocze : 360 par ..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: Zadanie nr 3 : Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowego niżej wymienionego obuwia roboczego na okres letni i zimowy dla
pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zgodnie z wyszczególnieniem i wymaganiami
Zamawiającego:
1. Obuwie letnie typu trzewik: 165 par ;
2. Obuwie zimowe typu Saper ocieplany : 205 par ..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.33.10.00-5.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


