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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95913-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Statki i łodzie
2015/S 055-095913

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek
81-340 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks:  +48 586607661
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sar.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10, sekretariat
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek
81-340 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks:  +48 586607661
Adres internetowy: http://www.sar.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95913-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
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Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją
projektowo - montażową dla statku „Kapitan Poinc”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa kompletna urządzeń zintegrowanego systemu
zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu dla statku ratowniczego KAPITAN POINC według
następujących wymagań:
— System zbierania zanieczyszczeń powinien być maksymalnie zmechanizowany oraz umożliwiać zbieranie
zanieczyszczeń olejowych w dużym przedziale lepkości, z dużą wydajnością oraz efektywnością pozwalającą
na transport oleju o zawartości wody nie przekraczającą 5 %.
— System powinien być dostarczony w postaci umożliwiającej jego składowanie w magazynie zamawiającego.
Opakowanie poszczególnych elementów systemu powinny być odpowiednio oznakowane, a wraz z przesyłką
należy dostarczyć pełną specyfikację dostawy.
— Jest oczywiste, że wszystkie instalacje elektryczne systemu oraz jego elementy funkcjonalne powinny być
wykonane w klasie przeciwwybuchowej STREFA 1.
— Dostawa obejmuje również pełną dokumentację montażową systemu z uwzględnieniem:
- zakresu prac przygotowawczych – demontaż starego systemu zbierania
- zakresu prac konstrukcyjnych w kadłubie i na pokładzie statku
- zakresu prac montażowych
- zakresu prac instalacyjnych – instalacje; elektryczna i hydrauliczna
Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób umożliwiający wykonanie montażu przez stocznię.
2. Głównym celem inwestycji jest modernizacja istniejącego lub wymiana na nowy system, który pozwoli na:
a) Podniesienie zdolności operacyjnej statku w zakresie:
— Większej efektywności zbierania zanieczyszczeń.
— Krótszego czasu reagowania.
— Poszerzenia przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy wymaganej dla olejów ciężkich.
— Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy wysokości fali wyższej, niż 1
m.
— Zapewnienie możliwości przyłączania do burty statku zapory pełnomorskiej, znajdującej się na pokładzie
statku i wykorzystanie jej alternatywnie w stosunku do ramion zbierających.
b) Zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi systemu
c) Obniżenia pracochłonności
d) Podniesienie bezpieczeństwa pracy.
Wymagania funkcjonalne w zakresie podniesienia zdolności operacyjnej statku:
— Czas całkowitego rozwijania i zwijania systemu do maksimum 40 minut (2 x 20 min).
— Przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy olejów ciężkich (lepkość do 250.000 cSt).
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— Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy wysokości fali w granicach 2
m.
— W zależności od stanu morza i rodzaju zbieranego zanieczyszczenia system powinien umożliwiać zbieranie
z prędkością w granicach 1 – 3 w.
— W zależności od stanu morza i rodzaju zabieranego zanieczyszczenia system powinien umożliwiać regulację
szerokości zbierania.
— Wydajność teoretyczna pomp systemu nie powinna być mniejsza niż 280 m3/godz.(2 x 140m3/godz.).
— Wydajność powierzchniowa systemu powinna wynosić w granicach 7,0 – 12,0 ha/godz.
— System separacji oleju powinien umożliwiać łatwe oddzielenie śmieci (itp. opakowania plastikowe, wodorosty
itp.), a pompy systemu należy wyposażyć w noże tnące pozwalające na transport hydrauliczny cieczy
zanieczyszczonej zanieczyszczeniami stałymi.
— Sugerowane jest maksymalne wykorzystanie szerokości kaset istniejącego systemu separacyjnego w celu
uzyskania maksymalnej powierzchni separacji lub alternatywnie, przy utrzymaniu wymaganej wydajności
systemu, zaprojektować ich zmniejszenie, dając tym samym możliwość powiększenia objętości zbiorników
statku.
— System separacji oleju powinien umożliwiać wykorzystanie pary wodnej z zewnętrznego źródła.
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, wraz z opisem istniejącego systemu, stanowi załącznik do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34500000, 35100000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga, by oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia płatności częściowych na wniosek wykonawcy, tj:
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10 % ceny kontraktowej po złożeniu dokumentacji projektowej
30 % po 3 miesiącach od podpisania umowy, na podstawie informacji potwierdzających stan zaawansowania
wykonania prac potwierdzający możliwość wykonania zamówienia w czasie wyznaczonym na realizację
zamówienia
60 % po zrealizowaniu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy
SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w art 22 Pzp
(pkt V.1.1) SIWZ) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art 24 Pzp (pkt
V.1) ppkt. 2 SIWZ) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz
oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ustawy, sporządzone wg Załącznika do SIWZ (oraz wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw wraz
z dowodami, o którym mowa w pkt III 2.3) oraz opłaconą polisę lub inny dokument, o którym mowa w pkt III.2.2)
niniejszego ogłoszenia).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24. 2b ust 3 ustawy należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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
ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;



Dz.U./S S55
19/03/2015
95913-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/10

19/03/2015 S55
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/10

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania,
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 (odpowiednio pkt VI.1 SIWZ) musi być złożone w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2. odpowiednio VI .1 oraz VI.2 SIWZ) mają być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 (odpowiednio VI.2) SIWZ):
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5 ppkt 2) (odpowiednio SIWZ), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 5 ppkt 1) b) (odpowiednio SIWZ), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IV.2 ppkt 1) i 2)
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9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o
których mowa w pkt. 2 (odpowiednio VI. 2 SIWZ).
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku innych
podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
13. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników,
oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z
przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające
ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegac się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust 1 Pzp.
w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 000 000 PLN (słownie: dwa
miliony złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty i oświadczenia, wg formuły: spełnia - nie
spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, że wykonawca spełnia wskazane warunki udziału w
postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
składając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - zgodnie z art 26 ust 2 b ustawy Pzp
b) dokumenty, o których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013r w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz.U. z 2013r, poz. 231), dotyczące w szczególności:
— zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
— charakter stosunku, jaki bedzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN
wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany zostanie
ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art 22 ust 1 Pzp. w szczególności:
posiadają wiedzę i doświadczenie tj.
wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia był
krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 (dwie) dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych systemów zbierania
zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową, lub zrealizowali dostawy
takich systemów wraz z ich montażem, za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych),
lub modernizację takich systemów, których wartość brutto modernizacji wynosiła 2 000 000 PLN każda.
UWAGA: Zamawiający wskazuje, iż uzna wskazany warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca
będzie legitymował się wskazanym wymaganym doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 6 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie
dokumenty i oświadczenia, wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać, że
wykonawca spełnia wskazane warunki udziału w postępowaniu.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie
niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych) głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Zamawiający zezwala, zgodnie z treścią ogłoszenia, by wskazany wykaz obejmował wykonanie dostaw z
okresu ostatnich 6 lat.
3. Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy potwierdzające spełnienie warunku udziału w
niniejszym postępowaniu. przy czym wskazuje się iż złożony wraz z ofertą Wykaz wykonanych dostaw i
poświadczenia potwierdzały spełnienie warunku udziału.
4. Dowodami składanymi na potwierdzenie należytego wykonania dostawy są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku składania dowodów, o których mowa powyżej.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana
będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków,
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zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności składając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - zgodnie z art 26 ust 2 b ustawy Pzp
b) dokumenty, o których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013r w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty
te mogą być składane (Dz.U. z 2013r, poz. 231), dotyczące w szczególności:
— zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
— charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. W celu potwierdzenia, że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
— wypełniony arkusz stanowiący specyfikację systemu, sporządzony wg załącznika do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Warunki techniczne. Waga 35
2. Parametry eksplatacyjne. Waga 35
3. Cena. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NZ-ER//II/PN/10/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.4.2015
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.4.2015 - 11:00
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IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.4.2015
Miejscowość:
Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, 81-340, Sala sztabowa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie będzie
finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Oferacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013. Tytuł projektu: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia działań
ratowniczych na morzu", działanie 3.2.-6, priorytet III.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w j.polskim. Ofertę, dokumenty oraz wszelką korespondencję nalezy składać
wraz z tłumaczeniem na j. polski.
2. Termin realizacji zamówienia - 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje mozliwość uniewaznienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust 1a ustawy Pzp, tj. jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 222587702
Faks:  +48 222587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.3.2015


