
Gdynia: Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego, w podziale na zadania
Numer ogłoszenia: 449710 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
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, faks 058 620-53-38,
6607661.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu
przeciwrozlewowego, w podziale na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa sprzetu: zapory przeciwolejowe na bębnie, zapory i materiały
sorbentowe, przenośny system zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody,
przenośny, próżniowy system zbierania na podwoziu transportowym, Przenośne urządzenie
do wsadowego spopielania odpadów Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: a)
Dostarczenie wskazanego sprzętu wraz z instrukcjami obsługi do siedziby zamawiającego b)
Udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt wraz z elementami wskazanymi w
opisie, w ramach której wykonawca zobowiązany, na warunkach zawartej umowy, do
usuwania usterek i dokonywania napraw wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.

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

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
· Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.92.47.20-2, 42.32.00.00-0, 44.21.23.83-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

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



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
21.12.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie zada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

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

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone
przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

m) Wypełniając dyspozycję art. 144 Pzp, Zamawiający wskazuje iż dopuszcza możliwość
zmiany rozwiązań technicznych i funkcjonalnych wskazanego przez Zamawiającego
asortymentu, jeśli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie okaże się bardziej
funkcjonalne niż wskazane przez Zamawiającego. Niniejsze zmiany nie mogą prowadzić do
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Zespół ds
zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.11.2012 godzina 09:45, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sekretariat.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zapory przeciwolejowe na bębnie, zapory i materiały sorbentowe.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapora powinna
być wykonana z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Zapora powinna
być zbudowana z segmentów, które można łatwo złożyć i szybko przygotować do
akcji. System powinien umożliwiać łatwe łączenie i rozłączanie poszczególnych sekcji
w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów
szybkozłącznych. Zapora winna być wzmocniona taśmą oraz wyposażona w łańcuch
balastowy o odpowiednim ciężarze i wytrzymałości pozwalającym na holowanie
rozwiniętej zapory..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.83-7.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Lekki, przenośny system zbierania zanieczyszczeń olejowych z
powierzchni wody.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lekka pływająca
głowica zbierająca substancje olejowe pracująca na zasadzie adhezji. Możliwość
wykorzystania na wodach przybrzeżnych i osłoniętych oraz w portach. Wymagany
napęd hydrauliczny z agregatu wyposażonego w pompę ssącą..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.92.47.20-2, 42.12.10.00-3, 42.12.22.10-
0.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przenośny, próżniowy system zbierania na podwoziu
transportowym.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do
próżniowego (podciśnieniowego) zbierania zanieczyszczeń z olejowych powierzchni
wody, zamontowane na podwoziu terenowym z regulowanym zawieszeniem,
umożliwiający pracę w ciężkich warunkach terenowych. System powinien umożliwiać
demontaż kół oraz ramy i umieszczenie go na pokładzie łodzi roboczej. Ponadto
system musi umożliwiać przechwytywanie różnego rodzaju płynów, olejów oraz ciał
stałych do średnicy 50mm. System ma współpracować z głowicą próżniową, która
pozwala na napełnianie beczek poprzez węże z wykorzystaniem końcówki ssącej.
Napęd wysokoprężny urządzenia powinien być wyposażony w zawór
zabezpieczający, separator cykloidalny oraz wydech.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.50-9.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przenośne urządzenie do wsadowego spopielania odpadów.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bezpieczne
urządzenie do spalania grup odpadów zanieczyszczonych substancjami olejowymi,
jak: materiały absorpcyjne nasączone olejami i smarami, mieszaniny wodno olejowe,
przepracowane oleje, papier i opakowania, produkty organiczne, drewno i produkty
drewnopochodne, smary, odpady komunalne. Wymagane jest, aby urządzenie do
spopielania mogło być montowane na łatwych do załadunku 200 litrowych otwartych
beczek, które w tym przypadku służyć mają jako komora spalania. System spopielania
powinien gwarantować szczelność oraz prowadzenie procesu spalania bez dymu i
zapachu. Po spalaniu pozostaje popiół ok. 3%.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.32.00.00-5.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dyrektor
Marek Długosz


