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28.07.2010 r.

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

Znak post powania: NZ-RR/I/ PN/12/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej

Rodzaj zamówienia: dostawa

Warto  szacunkowa zamówienia: poni ej 125.000,00 EURO

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie  publicznych

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.)

         Zatwierdzam:

Dyrektor
                  /-/
         Marek D ugosz

02.08.2010
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1. Zamawiaj cy

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

NIP: 586-20-76-216

Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58  661 52 22, fax.: +  48 58  620 53 38

Zespó  ds. Zamówie  Publicznych: tel./fax: + 48 58  660 76 61

Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30

Znak post powania: NZ-RR/I/PN/12/10 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do

Zamawiaj cego nale y pos ugiwa  si  tym znakiem.

Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na

dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo

zamówie  publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustaw  Pzp”,

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej „SIWZ”.

3.   Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 kompletów fabrycznie nowych,

pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej, przeznaczonych dla morskich

statków i odzi ratowniczych, oraz 4 spr arek powietrza do nape niania butli

wyrzutnika. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za cznik nr 1 do SIWZ

– Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, oraz za  nr 5 do SIWZ – Wzór

umowy.

3.2. Wykonawca jest zobowi zany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami okre lonymi w SIWZ.
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3.3.  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) dostaw  8 kompletów zestawów wyrzutni linki ratunkowej oraz 4 spr arek powietrza

do nape niania butli wyrzutnika, szczegó owo okre lonych w za . nr 1 oraz za . nr 5 do

SIWZ

b) udzielenie 12 miesi cznej gwarancji na dostarczony asortyment, 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 gwarancyjnych

wyposa enia obj tego przedmiotem zamówienia.

Szczegó owy zakres realizacji przedmiotu zamówienia okre la za . nr 1 oraz za . nr 5 do

SIWZ.

3.4. Zamawiaj cy zastrzega, e opis przedmiotu zamówienia wskazany w za . nr 1 do SIWZ,

wskazuje minimalne parametry, jakie musi posiada  oferowany przez Wykonawc

asortyment. W przypadku zaoferowania przez Wykonawc  sprz tu o ni szych parametrach,

oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3.5 Wspólny s ownik zamówie  (CPV):

35112000-2     - sprz t ratunkowy i awaryjny

42123400-1     - spr arki

3.6 Wykonawca mo e powierzy  cz  lub ca  zamówienia podwykonawcom.

4 Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupe niaj cych

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art.

67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

5 Opis sposobu przedstawiania ofert cz ciowych

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.

6 Termin wykonania zamówienia

6.1.Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  sprz t obj ty przedmiotem zamówienia w terminie

do 30 dni  od podpisania umowy.

6.2.Wykonawca udzieli 12 miesi cznej gwarancji na dostarczony sprz t, zgodnie z za . nr 5 do

SIWZ – wzór umowy.
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7. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe nienia

tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

7.1.1. spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy, w

szczególno ci posiadaj  wiedz  i do wiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, a

je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, nale ycie

wykonali dostaw  dwóch wyrzutni pneumatycznych, wraz z udzieleniem gwarancji i

zapewnieniem us ug serwisowych.

7.1.2.  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7.1.Wykonawca jest zobowi zany wykaza  nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nienie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazanych w pkt 7.1.1. SIWZ i brak

podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o których mowa w art. 24 ust.

1 ustawy, wskazany w pkt 7.1.2. SIWZ.

7.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, warunki

okre lone w pkt 7.1. mog  by  spe nione cznie przez Wykonawców, z zastrze eniem e

warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp musi spe nia

ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.

7.3.Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu na podstawie

informacji zawartych w dokumentach i o wiadczeniach wymienionych w punkcie 8 SIWZ,

które nale y za czy  do oferty. Z tre ci dokumentów musi jednoznacznie wynika , e

Wykonawca spe nia warunki wymagane przez Zamawiaj cego i wykaza  brak podstaw do

wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy.

7.4.Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca w zakresie spe nienia warunku, o którym mowa w

pkt 7.1.1, mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od

charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca

obowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami w postaci

wiedzy i do wiadczenia w wymiarze, o jakim mowa w pkt 7.1.1., niezb dnymi do realizacji

zamówienia. Za udowodnienie powy szego faktu Zamawiaj cy uzna w szczególno ci

pisemne o wiadczenie podmiotów, o których mowa powy ej, o udost pnieniu Wykonawcy

posiadanych zasobów, wiedzy i do wiadcze , uczestnictwo w realizacji zamówienia osób

posiadaj cych wiedz  i do wiadczenie zgodne z wymaganym.
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8. Wykaz o wiadcze  i dokumentów, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu

potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu i wskazuj cych na brak

podstaw do wykluczenia

8.1.W celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy Pzp, do oferty sporz dzonej w oparciu o formularz oferty – za  nr 4 do SIWZ,

nale y do czy :

8.1.1. wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone zgodnie z

za . nr 2 do SIWZ

8.1.2. wykaz wykonanych dostaw sporz dzony wg za cznika nr 6 do SIWZ, a w przypadku o

którym mowa w pkt 7.5 SIWZ, równie  o wiadczenie wskazanych podmiotów

8.1.3. dokumenty potwierdzaj ce, e wykazane wg Za cznika nr 6 do SIWZ dostawy zosta y

wykonane nale ycie, np. referencje

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia

w zakresie okoliczno ci wskazanych w art. 24 ustawy Pzp, do oferty sporz dzonej w

oparciu o formularz oferty – za . nr 4 do SIWZ, nale y do czy :

a) wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone zgodnie z za . nr 3 do

SIWZ

b) 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, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania

ofert. W przypadku sk adania oferty przez osob  fizyczn , obowi zana jest ona z

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy – w

przypadku osób fizycznych zamawiaj cy uzna za wystarczaj ce  przed enie

wiadczenia, o którym mowa w lit. a.

8.3 Ponadto w celu wykazania reprezentacji nale y do czy , w przypadku dzia ania

Wykonawcy przez pe nomocników, pe nomocnictwo w oryginale, kopii po wiadczonej za

zgodno  z orygina em przez mocodawc  lub kopii po wiadczonej notarialnie.

8.4.O wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, nale y z  w formie orygina u. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, o wiadczenie, o którym mowa w pkt

8.2. lit. a, sk ada we w asnym imieniu ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o

udzielenie zamówienia. Natomiast warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art.

22 i na których potwierdzenie sk adane s : o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w
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pkt. 8.1, mog  by  spe nianie cznie i o wiadczenie o ich spe nianiu mo e by  z one w

imieniu wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia,

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. lit c. oraz  8.2. lit b, mo na z  w formie

orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .

8.6.Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, wówczas sk ada odpowiednie dokumenty okre lone w § 4 Rozporz dzenia

Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by

sk adane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

9.0 Oferta i dokumenty:

 9.1. Zamawiaj cy wymaga, aby oferta zawiera a nast puj ce dokumenty:

1) wiadczenia i dokumenty sk adane w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u

w post powaniu, oraz wykazuj ce brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, które

zosta y wymienione i opisane w pkt. 8.1. oraz pkt. 8.2.  SIWZ;

2)  dokumenty potwierdzaj ce umocowanie do reprezentacji, wskazane w pkt 8.3. SIWZ

3)  wype niony przez Wykonawc  formularz oferty – wzór formularza oferty zawarto w

za czniku nr 4 do SIWZ;

4) dokumenty potwierdzaj ce ze oferowany sprz t jest zgodny z wymaganiami

Zamawiaj cego, czyli:

a. Opis techniczny oferowanego sprz tu zawieraj cy wszelkie informacje potrzebne do

oceny zgodno ci oferty z tre ci  SIWZ, tj. zawieraj cy informacje nt. parametrów

okre lonych w za . nr 1 do SIWZ.

b. Certyfikat MED. (modu  B) na zgodno  z Dyrektyw  96/98/EC, zgodnie z pkt. 2.1.

za . nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

c. wiadectwo Zgodno ci (modu  D lub F), zgodnie z pkt. 2.1. za . nr 1 do SIWZ –

Specyfikacja techniczna

d. wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego (modu  B) na zgodno  z

Dyrektyw  1999/EC i ADR/RID, zgodnie z pkt. 2.2. za . nr 1 do SIWZ –

Specyfikacja techniczna

e. wiadectwo Zgodno ci dopuszczaj ce asortyment do obrotu na rynek UE, zgodnie z

pkt. 2.2. za . nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

9.2. Dokumenty wskazane w pkt 9.1. ppkt 4  mog  by  z one w formie orygina u lub kopii

po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .
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9.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia

do oferty nale y do czy  pe nomocnictwo dla ustanowionego pe nomocnika

do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi by

podpisana w taki sposób, by wi za a prawnie wszystkich Wykonawców sk adaj cych

wspóln  ofert .

10. Sposób porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

wiadcze  lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania si  z Wykonawcami.

10.1.    Post powanie prowadzone jest w j zyku polskim, dotyczy to równie  korespondencji

oraz porozumiewania si  mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc . Dokumenty

sporz dzone w j zyku innym ni  polski nale y z  wraz z t umaczeniem na j zyk

polski.

10.2.     Wszelkiego rodzaju o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyja nienia,

informacje itp. (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiaj cy i Wykonawcy

przekazuj  pisemnie lub faksem lub drog  elektroniczn  z zastrze eniem, i

wiadczenia i dokumenty wymagane w za czeniu do oferty, o których mowa w pkt 8

SIWZ, nale y z  w formie okre lonej w pkt 8. odpowiednio. Ze wzgl du na

pisemn  form  komunikowania si  w sprawie post powania o udzielenie zamówienia

wyja nienia ustne nie s  wi ce dla Stron Post powania.

10.3. Korespondencj  przekazywan  za pomoc  faksu nale y wysy  na numer:

+(48 58)  620 53 38 lub +(48 58)  660 76 61, natomiast korespondencj  przekazywan

drog  elektroniczn  nale y kierowa  na adres: . zam.pub@sar.gov.pl

10.4.     W przypadku przekazywania korespondencji za pomoc  faksu, ka da ze Stron na

danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

10.5.  Korespondencj  uwa a si  za z on  w terminie, je eli jej tre  dotar a do

Zamawiaj cego przed up ywem terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona pisemnie.

10.6. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ.

Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem

terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn

do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa

wyznaczonego terminu sk adania ofert. Przed enie terminu sk adania ofert nie

wp ywa na bieg terminu sk adania ww. wniosku o wyja nienie tre ci SIWZ.

mailto:zam.pub:@sar.gov.pl


8

10.7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu wyznaczonego

na sk adanie ww. wniosków lub b dzie dotyczy  udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy

udzieli wyja nie  lub pozostawi wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a

ustawy Pzp.

10.8.    Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom,

którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci na stronie

www.sar.gov.pl w zak adce Zamówienia publiczne/Og oszenia, pod nazw

post powania.

10.9.    W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie

dotycz cych tre ci z onych ofert.

10.10.  Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania Wykonawców.

10.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si  z Wykonawcami i udzielania

wyja nie dotycz cych Post powania s ;

1) w sprawach procedury zamówie  publicznych:

Katarzyna Wi ska – Ru ewicz - Tel:/ fax: +48 58 660 76 61

Danuta Jereczek - Tel:/fax: +48 58 660 76 61

 Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl

2) w sprawach merytorycznych:

    Wojciech Rolbiecki - +48 58 660 76 35

10.12. Osoby wymienione w pkt.10.11.ppkt 1) upowa nione s  do udost pnienia Protoko u z

    post powania wraz z za cznikami.

11. Wymagania dotycz ce wadium

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

12. Termin zwi zania ofert

12.1.    Wykonawca jest zwi zany ofert  przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin

zwi zania ofert , jednak e Zamawiaj cy mo e tylko raz, na co najmniej 3 dni przed

up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie  zgody

na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

http://:@www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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13. Opis sposobu przygotowania ofert

13.1. Wykonawcy zobowi zani s  do zapoznania si  z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami okre lonymi w tym dokumencie. Tre

oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ.

13.2. Wykonawcy sk adaj  oferty na w asny koszt i ryzyko, tzn. ponosz  wszelkie

konsekwencje i koszty zwi zane z przygotowaniem oferty.

13.3.    Wykonawca ma prawo z  tylko jedn  ofert .

13.4.    Ofert  nale y z , pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej, sporz dzi  w

zyku  polskim,  w  sposób  czytelny,  na  papierze  z  zastosowaniem  trwa ej  czytelnej

techniki. Wszystkie kartki oferty powinny by  trwale spi te i kolejno ponumerowane

oraz na ka dej zapisanej stronie umieszczony podpis osoby uprawnionej.

13.5.    Dokumenty do czone do oferty nale y z  w formie orygina u lub kopii

potwierdzonej za zgodno  z orygina em i podpisane przez osob / osoby uprawnione do

wyst powania w imieniu Wykonawcy ( dalej „ osoby uprawnione”).

13.6.    Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii

dokumentu, w przypadku gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

13.7.   Upowa nienie do podpisania oferty musi wynika  z dokumentów do czonych do oferty,

zgodnie z pkt. 8.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje pe nomocnik, do

oferty nale y do czy  pe nomocnictwo zawieraj ce okre lenie jego zakresu i podpis

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z za czonymi

dokumentami. W przypadku gdy oferta sk adana przez spó  cywiln  nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si  do czenie do oferty dokumentów

potwierdzaj cych umocowanie podpisuj cego ofert  do dokonywania czynno ci w

imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników, np. uchwa  wspólników,

umow  spó ki.

13.8.  Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w tre ci oferty musz  by  opatrzone dat

i podpisane przez osoby uprawnione do podpisania oferty. Brak podpisu powoduje

uznanie poprawki za nieistniej .

13.9. Podpisy na ofercie, o wiadczeniach i dokumentach powinny by  czytelne oraz powinny

zawiera  pe ne imi  i nazwisko podpisuj cego tj. osoby uprawnionej. W przypadku,

gdy podpisy s  nieczytelne lub nie zawieraj  pe nego imienia i nazwiska powinny

by  opatrzone imiennymi piecz tkami.
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13.10. Informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa 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 pó n.zm) powinny zosta  przekazane w taki sposób, by

Zamawiaj cy móg  z atwo ci  okre li  zakres informacji obj tych tajemnic . W takim

przypadku ofert  nale y z  w dwóch cz ciach opisanych jako „ cz  jawna oferty”

i jako „cz  niejawna oferty”. Brak stosownego zastrze enia b dzie traktowane jako

jednoznaczne ze zgod  na w czenie ca ci przekazanych dokumentów i danych do

dokumentacji Post powania oraz ich ujawnienie na zasadach okre lonych w ustawie Pzp.

Wykonawca nie mo e zastrzec informacji dotycz cych ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach. Przez

tajemnic  przedsi biorstwa rozumie si  nieujawnione do wiadomo ci publicznej

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne

informacje posiadaj ce warto  gospodarcz , co do których przedsi biorca podj

niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci.

13.11. Ofert  nale y opakowa  w taki sposób, aby nie mo na by o zapozna  si  z jej tre ci  do

czasu otwarcia ofert, oraz dostarczy  Zamawiaj cemu w nienaruszonym opakowaniu. Na

opakowaniu oferty umie ci  swój identyfikator zawieraj cy nazw  i adres Wykonawcy,

numer telefonu i faksu, tak aby umo liwi  zwrot nie otwartej koperty w przypadku

dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie sk adania ofert oraz opisa  w nast puj cy

sposób:

         „Oferta na dostaw  wyrzutni pneumatycznych”

13.12. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on  przez siebie ofert

pod warunkiem, e uczyni to wy cznie przed terminem sk adania ofert i pod warunkiem,

e przed up ywem tego terminu Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powy sze warunki nale y spe ni cznie.

Powiadomienie o zmianie oferty nale y z  w taki sam sposób jak ofert , opisa

w sposób wskazany w pkt.13.11. oraz dodatkowo oznaczy  s owami „ZMIANA Nr …”.

13.13. Wykonawca nie mo e wycofa  oferty ani wprowadzi  jakichkolwiek zmian w tre ci

oferty po up ywie terminu sk adania ofert.

13.14. Zamawiaj cy wymaga wskazania przez Wykonawc  w ofercie czy niniejsze

zamówienie wykona samodzielnie, czy powierzy wykonanie zamówienia

podwykonawcom i wskazania cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
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13.15. Zamawiaj cy wymaga z enia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi

za cznik nr 4 do SIWZ oraz do czenia wszystkich wymaganych dokumentów

okre lonych w pkt. 9 SIWZ.

14. Udzia  w post powaniu podmiotów wyst puj cych wspólnie

14.1.    Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia.

14.2.    Wykonawcy sk adaj cy ofert  wspóln  ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania

ich w Post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Post powaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty nale y za czy

pe nomocnictwo dla ustanowionego pe nomocnika, zgodnie z pkt 9.3. SIWZ

14.3.    Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b  wy cznie z podmiotem

wyst puj cym jako pe nomocnik pozosta ych Wykonawców.

14.4.    Oferta musi by  podpisana w taki sposób, by wi za a prawnie wszystkich

Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert .

14.5.    Je eli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie

zamówienia, Zamawiaj cy przed zawarciem umowy za da umowy reguluj cej

wspó prac  tych Wykonawców.

14.6.    Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia ponosz  solidarn

odpowiedzialno  za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

15.1.  Oferty nale y sk ada  w siedzibie Zamawiaj cego, Morska S ba Poszukiwania

i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (pi tro II) do dnia

10.08.2010 r. godz. 12.00.

UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si  na terenie Portu

Rybackiego w Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro

Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert

nale y uwzgl dni  czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub dojazd do siedziby

Zamawiaj cego.

15.2.  Za moment z enia oferty uznaje si  czas jej zarejestrowania w Sekretariacie

Zamawiaj cego.

15.3.  Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie oferty, które zosta y z one po terminie.
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15.4   Publiczne - jawne otwarcie ofert nast pi w dniu 10.08.2010 r. godz. 12.15. w siedzibie

Zamawiaj cego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

15.5  Oferty Wykonawców s  jawne od chwili ich otwarcia. Nie b  ujawnione informacje

stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca zastrzeg  w ofercie, e nie mog  by  one

udost pnione.

15.6  Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiaj cy

przeka e im niezw ocznie informacje podane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ustawy

Pzp.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Cen  oferty nale y poda  w formie rycza tu. Wynagrodzenie rycza towe okre la art. 632

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.).

16.2. Cena oferty jest cen  ostateczn  za realizacj  przedmiotu zamówienia, stanowi

wynagrodzenie rycza towe za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. W zwi zku z

powy szym cena oferty musi zawiera  wszystkie koszty i sk adniki niezb dne do

nale ytego oraz zgodnego z obowi zuj cymi przepisami zrealizowania przedmiotowego

zamówienia.

16.3.Wykonawca musi przewidzie  wszystkie okoliczno ci, które mog  wp yn  na cen

zamówienia.

16.4. Cen  brutto i netto nale y wpisa  na formularzu oferty.

16.5. Do  porównania  ofert  b dzie  brana  pod  uwag  kwota  wymieniona  na  formularzu  oferty

jako „cena brutto ”.

16.6.  Cena oferty musi by  wyra ona w z otych polskich niezale nie od wchodz cych w jej

sk ad elementów i uwzgl dnia  obowi zuj cy w Polsce podatek VAT, z zastrze eniem

pkt. 17.4 SIWZ.

16.7.    Je eli w Post powaniu zostanie z ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania

obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów

i us ug, który mia by obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

16.8. Cena oferty powinna by  wyra ona w PLN zgodnie z polskim systemem p atniczym,

z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku.



13

16.9.Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  b  prowadzone wy cznie w z otych

polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

17.1.    Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan  z one przez

Wykonawców niewykluczonych z Post powania i nie zostan  odrzucone przez

Zamawiaj cego.

17.2.    Oferty zostan  ocenione za pomoc  ni ej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba
punktów jakie mo e
otrzyma  oferta za dane
kryterium

Cena oferty 100% 100

17.3.    Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.

17.4.  Cena okre la cen  brutto wymienion  w formularzu oferty tj. z uwzgl dnieniem

obowi zuj cego w Polsce podatku VAT w stawce 0%, obejmuj  realizacj  ca ego

przedmiotu zamówienia i uwzgl dnia wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w

zwi zku z jego realizacj . Zastosowanie podatku VAT w stawce preferencyjnej 0%

wynika z art. 83 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i us ug

(Dz.U. nr 54, poz. 535 z pó n. zm.) wskazuj cej, e kontrahenci Morskiej S by

Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni obowi zani s  do stosowania stawki 0 %

podatku VAT w przypadku dostaw towarów s cych bezpo rednio zapatrzeniu

statków u ywanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu.

17.5. Punkty za kryterium cena, które uzyska ka da z ofert b  obliczane wed ug

nast puj cego wzoru:

                                          C min

P =   C of     x 100

gdzie:

P- ilo  punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najni sza cena brutto spo ród ofert

C of- cena brutto  badanej oferty



14

17.6. Wynikaj  z dzia ania uzyskan  ilo  punktów w danym kryterium Zamawiaj cy

zaokr gla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija, a

ko cówki 0,005 i wy sze zaokr gla do 0,01 punktu.

17.7.    Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert , tj. tak  która uzyska najwi ksz  ilo

punktów.

17.8.    W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  z Wykonawc

negocjacji dotycz cych z onej oferty.

18. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.    Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, którzy

yli oferty, o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c informacje wymienione art. 92 ust.1 pkt 1

ustawy Pzp;

2)  Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i

prawne;

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,

podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po up ywie którego umowa w

sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.

18.2. Og oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy umie ci na stronie

internetowej http://www.sar.gov.pl w zak adce Zamówienia publiczne/ Og oszenia oraz w

miejscu publicznie dost pnym na tablicy og osze  w siedzibie Zamawiaj cego.

18.3. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz .

18.4.  Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

18.5.  Osoby reprezentuj ce Wykonawc  przy podpisaniu umowy powinny posiada  ze sob

dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to

nie b dzie wynika  z dokumentów za czonych do oferty.

18.6. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, b dzie uchyla  si  od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiaj cy wybierze ofert

najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

http://:@www.sar.gov.pl/
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chyba, e zachodz  przes anki do uniewa nienia Post powania, o których mowa w art.93

ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

Zamawiaj cy nie da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, o którym

mowa w art. 147 ustawy.

20. Wzór oraz istotne postanowienia umowy

20.1.   Wzór umowy stanowi za . nr 5 do SIWZ.

20.2.  Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy b dzie to samy z jego

zobowi zaniem zawartym w ofercie.

20.3.    Umowa jest niewa na w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia

zawarte w SIWZ.

20.4.    Wykonawcy sk adaj cy ofert  wspólnie, ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za

wykonanie umowy.

20.5.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia

umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia

wiadomo ci o tych okoliczno ciach.

20.6.    W przypadku odst pienia od umowy, o którym mowa w pkt.20.5, Wykonawca mo e

da  wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u cz ci wykonania umowy.

20.7.    Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  wprowadzenia

nast puj cych zmian w umowie:

1) zmiana terminu:

a. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le cych po stronie

Zamawiaj cego

b. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn

le cych po stronie Wykonawcy

2) zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w chwili

zawarcia umowy

.
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21. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.

21.1. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy. O rodkach ochrony prawnej stanowi Dzia  VI ustawy

Pzp.

21.2. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci

zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.

21.3. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu

2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia

3) odrzucenia oferty Odwo uj cego

21.4.Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego,

której zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie

zarzutów, okre la danie oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne

uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

21.5.Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego

kwalifikowanego certyfikatu.

21.6.Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do

wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed

up ywem tego terminu.

21.7. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym na wniesienie odwo ania poinformowa

Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej lub zaniechanej, do

której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje

odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp

21.8.Odwo anie wnosi si   w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci

Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób

okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.

21.9.Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si  w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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21.10.  Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w pkt. 21.8 i 21.9 wnosi si  w

terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci

mo na by o powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego

wniesienia.

21.11. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 2 dni od dnia

otrzymania, kopi  odwo ania innym Wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o

udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub

postanowie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza j  równie  na

stronie internetowej, na której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest

udost pniana Specyfikacja, wzywaj c Wykonawców do przyst pienia do post powania

odwo awczego.

21.12. Wykonawca mo e zg osi  przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3

dni od  dnia otrzymania kopii odwo ania, wskazuj c stron , do której przyst puje, i interes

w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przyst puje. Zg oszenie

przyst pienia dor cza si  Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi  przesy a si  Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy

wnosz cemu odwo anie.

21.13. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj  si  uczestnikami

post powania odwo awczego, je eli maj  interes w tym, aby odwo anie zosta o

rozstrzygni te na  korzy  jednej ze stron.

21.14. Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi  opozycj  przeciw przyst pieniu innego

Wykonawcy nie pó niej ni  do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl dnia opozycj , je eli

zg aszaj cy opozycj  uprawdopodobni, e Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu

rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala

opozycj . Postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda  na

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o  uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji nie

przys uguje skarga.

21.15. Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog  pozostawa  w

sprzeczno ci z czynno ciami i o wiadczeniami strony, do której przyst pi , z

zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,

który przyst pi  do post powania po stronie Zamawiaj cego.
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21.16. Odwo uj cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.11 nie mog  nast pnie

korzysta  ze rodków ochrony prawnej wobec czynno ci Zamawiaj cego wykonanych

zgodnie z wyrokiem Izby lub s du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

21.17. Zamawiaj cy mo e wnie  odpowied  na odwo anie. Odpowied  na odwo anie wnosi

si  na pi mie lub ustnie do protoko u.

21.18. W przypadku uwzgl dnienia przez Zamawiaj cego w ca ci zarzutów przedstawionych

w odwo aniu Izba mo e umorzy  post powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno ci

stron oraz uczestników post powania odwo awczego, którzy przyst pili do post powania

po stronie Wykonawcy, pod warunkiem e w post powaniu odwo awczym po stronie

Zamawiaj cego nie przyst pi  w terminie aden Wykonawca. W takim przypadku

Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie

zamówienia zgodnie z daniem zawartym w odwo aniu.

21.19. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi  do post powania po

stronie Zamawiaj cego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl dnienia w ca ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu przez Zamawiaj cego, Izba umarza post powanie, a

Zamawiaj cy wykonuje, powtarza lub uniewa nia czynno ci w post powaniu o udzielenie

zamówienia zgodnie z daniem zawartym w odwo aniu.

21.20. Je eli uczestnik post powania odwo awczego, który przyst pi  do post powania po

stronie Zamawiaj cego, wniesie sprzeciw wobec uwzgl dnienia w ca ci zarzutów

przedstawionych w odwo aniu, Izba rozpoznaje odwo anie.

21.21. Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

21.22. Wpis uiszcza si  najpó niej do dnia up ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód

jego uiszczenia do cza si  do odwo ania.

21.23. Odwo uj cy mo e cofn  odwo anie do czasu zamkni cia rozprawy; w takim przypadku

Izba umarza post powanie odwo awcze. Je eli cofni cie nast pi o przed otwarciem

rozprawy, odwo uj cemu zwraca si  90 % wpisu.

21.24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje

skarga do s du.

21.25. Skarg  wnosi  si  do  s du  okr gowego  w ciwego  dla  siedziby  albo  miejsca

zamieszkania Zamawiaj cego.
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21.26. Skarg  wnosi si  za po rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor czenia

orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z enie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21.27. Skarga powinna czyni  zado  wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego

oraz zawiera  oznaczenie zaskar onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi e ich

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian

orzeczenia w ca ci lub w cz ci.

21.28. Od wyroku s du lub postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie nie

przys uguje skarga kasacyjna.

22. Postanowienia ko cowe

22.1.    Zamawiaj cy zaleca wykorzystanie wzorów formularzy udost pnionych na stronie

            internetowej www.sar.gov.pl w zak adce: Zamówienia publiczne / Og oszenia.

22.2.    Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza sk adania ofert

wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

22.3.    W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia maj

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych i ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Za czniki stanowi ce integraln  cz  SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Za . nr 1 do SIWZ;

2. wiadczenie Wykonawcy w trybie atr.22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;
3. wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Formularz oferty - Za . nr 4 do SIWZ;
5. Wzór umowy - Za . nr 5 do SIWZ;

6. Wykaz wykonanych dostaw – Za . nr 6 do SIWZ

http://:@www.sar.gov.pl/
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

pneumatycznej wyrzutni linki ratunkowej

WYMAGANIA

1. Normy i warunki pracy pneumatycznej  wyrzutni linki ratunkowej:

1.1 Przystosowana do pracy w morskich warunkach atmosferycznych

1.2 Spe niaj ca wymagania SOLAS 74/83

2. Wymagane certyfikaty pneumatycznej wyrzutni linki ratunkowej:

2.1 Wymagany certyfikat MED. (modu  B) na zgodno  z Dyrektyw  96/98/EC oraz

wiadectwo Zgodno ci (modu  D lub F).

2.2 Na zbiorniki ci nieniowe zastosowane w spr arce i wyrzutniku wymagane jest

wiadectwo Uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego (modu  B) na zgodno  z

Dyrektyw  1999/EC i ADR/RID oraz wiadectwo Zgodno ci dopuszczaj ce do obrotu

na rynek UE.

3. W sk ad kompletu  wyrzutni linki ratunkowej maj  wchodzi :

3.1 Zestaw wyrzutni linki ratunkowej zgodny z wymaganiami SOLAS w sk ad którego

wchodzi:

- wyrzutnik ze zbiornikiem ci nieniowym                  - 1 szt.

- tuba do rzutki ratunkowej                                        - 1 szt.

- rzutka ratunkowa o zasi gu min 230m                   - 4 szt.

- przyrz d do klarowania linki                                    - 1 szt.

- tuba do rzutki treningowej                                       - 1 szt.

- rzutka treningowa                                                    - 1 szt.

-120 m linki w pojemniku do rzutki treningowej        – 1 szt.

3.2 Instrukcja obs ugi w j zyku polskim
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3.3 Gwarancja minimum 12 miesi cy od daty dostawy.

4. Spr arka powietrza

4.1 Spr arka do nape niania zbiornika wyrzutnika linki ratunkowej nap dzana  silnikiem

elektrycznym jednofazowym zasilana 230V o wydajno ci minimum 80 litrów/min.

Ci nienie adowania 200 i 300 bar sterowane prze cznikiem.

5. Opis:

5.1 Wyrzutnia linki ratunkowej powinna by  zdolna do wyrzucenia linki ratunkowej na

odleg  co najmniej 230 m przy dobrych warunkach atmosferycznych

5.2 Min. wytrzyma  linki rzutki treningowej na obci enie zrywaj ce nie mniejsza ni

450 kg

5.3 Zdolna do oddania 4-6 strza ów przy jednokrotnym za adowaniu butli ci nieniowej.

5.4 Wyrzutnia linki ratunkowej musi by  przystosowana do wspó pracy z dodatkowym

wyposa eniem do prac cumowniczych i holowniczych obejmuj cym m.in. nast puj ce

elementy: kotwiczka bezpieczna do zarzucania liny;  rzutka w kszta cie kuli z PVC,

tuba do rzutki kulistej, 120m linki w pojemniku o wytrzyma ci min. 600kg, podpora

do mocowania wyrzutni   na burcie.

5.5  Ka dy stopie  spr ania wyposa ony w zawór bezpiecze stwa. Zawór bezpiecze stwa

ci nienia ko cowego z r cznym odpowietrzeniem. Nierdzewny w  nape niaj cy z

bezpiecznym przy czem nape niaj cym ze stali  szlachetnej i kevlaru, wyposa ony w

manometr. Ponadto spr arka musi posiada  licznik godzin pracy, wska nik nasycenia

filtra, oraz elektroniczny wska nik konieczno ci przegl du.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 2 do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza  wyra on   w  z otych  równowarto  kwoty 14 000  euro i nie przekracza

kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu

nieograniczonego na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,,

ee ssppee nniiaammyy wwaarruunnkkii ddoottyycczz ccee::

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………                                 …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                      (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 3 do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza  wyra on   w  z otych  równowarto  kwoty 14 000  euro i nie przekracza

kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie  publicznych ((j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu

nieograniczonego na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,,

ee brak jest podstaw do wykluczenia Nas w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113,

poz. 759.)

……………………………                                 …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                      (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2010 r.
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 5 do SIWZ

wzór formularza oferty

………………………………….

/Piecz  adresowa Wykonawcy /

Morska S ba Poszukiwania

i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw
pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej, NZ-RR/I/ PN/12/10

O  F  E  R  T  A

DANE WYKONAWCY: (w przypadku podmiotów wyst puj cych wspólnie nale y wpisa

dane podmiotu uprawnionego – pe nomocnika oraz dane Wykonawców wyst puj cych

wspólnie)

Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Odpowiadaj c na publiczne og oszenie o zamówieniu sk adam / sk adamy *)ofert  na

wykonanie zamówienia publicznego na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki

ratunkowej, znak post powania: NZ-RR/I/ PN/12/10

1.  O wiadczam  /  O wiadczamy  *) ,  e  zapozna em  si  /  zapoznali my  si  *) ze Specyfikacj

Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosz  / wnosimy*) do niej adnych zastrze .

2. Oferuj  / oferujemy *) wykonanie ca ego przedmiotu zamówienia za:
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a. Cena brutto …………………………… z , s ownie……………………….

….……………………………………,

w tym cena netto………………..………….z , i nale ny podatek VAT w stawce 0%.

b.  Oferuj   nast puj cy asortyment  opisany w za czeniu  do oferty  w nast puj cych cenach

jednostkowych:

Lp. Wyszczególnienie
Cena

jednostkowa
brutto

Ilo
(szt)

Warto
netto1

 w z .

Warto
brutto2

w z .

1.

Komplet wyrzutni linki
ratunkowe, zgodnie z
pkt. 3.1. za . nr 1 do
SIWZ

8

2.  Spr arka 4

Razem

3. O wiadczamy, e udzielamy 12 miesi cznej gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z

warunkami umowy, której wzór stanowi za . nr 5 do SIWZ.

4. O wiadczamy, e oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieu ywany,

kompletny, posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty.

5. Uwa amy si  za zwi zanych ofert  na okres 30 dni wskazanych w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

6. O wiadczam / O wiadczamy *),  e  w  cenie  oferty  zosta y  uwzgl dnione  wszystkie  koszty

zwi zane z wykonaniem ca ego przedmiotu zamówienia.

7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 30 dni od podpisania umowy.

8. O wiadczamy, e przedmiot zamówienia wykonamy:

- samodzielnie*)

1 Warto  netto stanowi iloczyn  ceny jednostkowej za dany komplet wyrzutni lub spr ark  odpowiednio, oraz
ilo ci  szt. danego asortymentu
2 Wykonawca obowi zany jest zastosowa  stawk  VAT w wysoko ci 0%, zgodnie z pkt. 17.4 SIWZ.
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- przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie nast puj cych cz ci

  zamówienia*)

( nale y wymieni  zakres prac lub czynno ci) …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

9. Gwarantuj  / Gwarantujemy *) nale yte i zgodne z obowi zuj cymi przepisami wykonanie

zamówienia.

10. Uwa am / Uwa amy *) si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

11. O wiadczamy, e akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowi zujemy si  w

przypadku wyboru naszej oferty zawarcia umowy zgodnej z niniejsz  ofert , na warunkach

wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiaj cego, nie pó niej jednak ni  do ko ca okresu zwi zania ofert .

12. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln  cz  s :

…………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………..

 …………………………………………. ……………………………………….

 …………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………

13. Ofert  sk adam/my na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowo  i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we w ciwym upowa nieniu/

-------------------------------
* niepotrzebne skre li
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 5 do SIWZ

                                                                                                                 wzór umowy

UMOWA NR  …../2010

zawarta w dniu ………………………………….. w Gdyni  pomi dzy:

Morsk  S  Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z siedzib  81-340 Gdynia,
ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwan  dalej Zamawiaj cym,
reprezentowan  przez:

1.  Marek D ugosz -  Dyrektor

a

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………., NIP ……………….., REGON ………………….,
zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:

1.  ………………………

W wyniku wyboru Wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nr  NZ-
RR/I/PN/12/10,  którego  warto   szacunkowa  przekracza  wyra on  w  z otych równowarto
kwoty  14 000 euro i  nie przekracza kwoty 125 000 euro prowadzonym  na  podstawie ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010r, nr 113, poz. 759) w trybie
przetargu  nieograniczonego na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki
ratunkowej zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1.
Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  8 zestawów wyrzutni linki ratunkowej  w kompletach
okre lonych w specyfikacji technicznej stanowi cej za . do niniejszej umowy, oraz 4 spr arki
powietrza do nape niania wyrzutnika.

§ 2

1. Wykonawca o gotowo ci dostawy przedmiotu zamówienia powiadomi Zamawiaj cego z
jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Miejscem  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  o  którym  stanowi  §1  Umowy  jest
Magazyn Zamawiaj cego,  81-336 Gdynia. ul. Indyjska 1 ( Port Gdynia Nabrze e
Norweskie) telefon: +58 620-32-07

3. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia musz  by  obecni przedstawiciele Wykonawcy i
przedstawiciele reprezentuj cy Zamawiaj cego, którzy dokonaj  sprawdzenia
dostarczonych kompletów wyrzutni linki ratunkowej i spr arek pod wzgl dem zgodno ci
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z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz z ofert  Wykonawcy,
stanowi cymi za . nr 1 do umowy. Strony sporz dzaj  protokó  zdawczo-odbiorczy.

4. Pozytywna ocena spe nienia wymaga  zawartych w specyfikacji technicznej przedmiotu
zamówienia dokonana przez Zamawiaj cego i zawarta w protokole zdawczo-odbiorczym
stanowi podstaw  do uznania zamówienia za nale ycie wykonane i dokonanie zap aty.

5. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego zostan  stwierdzone wady i usterki, wówczas
komisja reprezentuj ca Zamawiaj cego wyznaczy termin do ich usuni cia. Po usuni ciu
wad i usterek Wykonawca i Zamawiaj cy podejm  czynno ci okre lone w §2 punkt 3.

                                                                   § 3

Termin wykonania  Umowy strony ustalaj  na dzie …………………

§ 4

Cena dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z §1 wynosi xx.xxx,00 PLN netto (s ownie:
xxxxxxxxxxxxxxxx +00/100 Pln ) podatek VAT w wysoko ci 0% co stanowi kwot  brutto
przedmiotu dostawy w wysoko ci xx.xxx,00 Pln  (s ownie: xxxxxxxxxxxxxxxx +00/100 Pln) i
obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawc cznie z op atami skarbowymi,
celnymi, podatkami, kosztami transportu itp.

§ 5

Wykonawca, na dostarczone komplety wyrzutni linki ratunkowej udzieli Zamawiaj cemu
gwarancji na okres 12  miesi cy, od dnia potwierdzenia przyj cia przez Zamawiaj cego
przedmiotu dostawy. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca obowi zany jest wiadczy
us ugi naprawy i serwisu sprz tu poprzez podmiot posiadaj cy wiadectwo uznania
administracji morskiej,  którego zakres uznania obejmuje wiadczenie przedmiotowych us ug.

§ 6

Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy przelewem za przedmiot dostawy, na podstawie faktury
VAT, w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru dostawy na rachunek bankowy
Wykonawcy: xxxxxxxxxxxxx

§ 7

W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania Umowy strony ustalaj  kary
umowne:

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 0,2% ceny okre lonej
w §4 Umowy za ka dy dzie  zw oki po terminie okre lonym w §3.

2. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy  kar  umown  w wysoko ci 1% ceny okre lonej w
§4 Umowy w przypadku nie odebrania dostawy przez Zamawiaj cego z jego winy.

3. Kary umowne b  potr cone z faktury.

§ 8
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1. Mo liwe jest dochodzenie przez Strony odszkodowania na zasadach ogólnych,
    przewy szaj cego kary umowne.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie
     przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy - Prawo Zamówie  Publicznych.

§ 9

Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy:

1. Zgodnie z przepisami art. 145 ust.1 ustawy - Prawo zamówie  publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia
    nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.

3. Zamawiaj cy mo e oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odst pi  od
    umowy je eli:

3.1 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz  dostawy lub nie kontynuuje jej
      pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiaj cego.

3.2 Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umow .

4. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy ze skutkiem natychmiastowym je eli Wykonawca
    w inny ni  okre lony w ust.3 sposób ra co naruszy postanowienia umowy, niezale nie od
    zaistnienia przes anek z art. 145 PZP.

5. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6.  Za odst pienie od Umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych po stronie
     Wykonawcy – Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 10% ceny
     dostawy okre lonej  w §4.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  wprowadzenia
nast puj cych zmian w umowie:

7.1. Zmiana terminu:
a. je eli zmiana ta b dzie wynika a z niezale nych przyczyn le cych po stronie

Zamawiaj cego
b. zmiana ta b dzie wynika a z udokumentowanych nie zawinionych przyczyn le cych po

stronie Wykonawcy
7.2. Zmiana wynikaj ca z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w chwili

zawarcia umowy

§ 10

Wszystkie spory mog ce wynikn  na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzyga  b dzie S d
ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
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§ 11

1. Nadzór nad realizacj  zamówienia ze strony Zamawiaj cego sprawuje Pan Wojciech
Rolbiecki, telefon +58 660-76-35,  e-mail: wojciech.rolbiecki@sar.gov.pl

2. Nadzór nad realizacj  zamówienia ze strony Wykonawcy sprawuje Pan xxxxxxxxx

§ 12

Umow  niniejsz  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla ka dej ze Stron.

Za czniki:  Nr.1 specyfikacja techniczna zgodnie z za . nr 1 do SIWZ, wraz z opisem
technicznym oferowanego przez Wykonawc  sprz tu
                    Nr 2 oferta wykonawcy

ZAMAWIAJ CY                                                                                             WYKONAWCA

mailto:wojciech.rolbiecki:@sar.gov.pl
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Znak sprawy: NZ-RR/I/ PN/12/10 Za . nr 6 do SIWZ

WYKAZ  DOSTAW
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa

przekracza  wyra on   w  z otych  równowarto  kwoty 14 000  euro i nie przekracza
kwoty 125 000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie  publicznych ((j. t. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759.), w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw  pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej

W celu potwierdzenia spe nienia warunku udzia u w post powaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1

SIWZ o wiadczam, i  wykona em nast puj ce dostawy polegaj ce na dostawie i wiadczeniu

us ug serwisu pneumatycznych zestawów wyrzutni linki ratunkowej.

Lp. Przedmiot
i zakres dostawy

Nazwa i adres
odbiorcy, dla którego

wykonano dostaw

Warto
brutto

wykonanej
dostawy w z

Daty wykonania
dostawy

od …..     do …..

Nazwa
 i adres

Wykonawcy
dostawy/us ugi

serwisu3

1 2. 3 4 5 6 7

Niniejsze potwierdzam referencjami potwierdzaj cymi, e  ww. dostawy  zosta y
wykonane nale ycie.

…………………………
Miejscowo  i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we w ciwym upowa nieniu/

3 Kolumn  7 nale y wype ni  w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia, jak i w przypadku powo ania si  na
do wiadczenie i wiedz  innego podmiotu, w sytuacji o której mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, zgodnie z pkt  7.5 SIWZ. W pozosta ych
przypadkach mo na, ale nie trzeba wype nia  kolumny.


