Postępowanie nr NZ-ER/I/PN/18/15
Gdynia, dnia 22.09.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia
81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Marek Długosz
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II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811, 915, 1146 i 1232, ,) zwanej dalej „ustawą”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem
manekinów do ćwiczeń
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w zał. nr 1 do SIWZ - Wzór formularza
oferty.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nie był sprzętem
demonstracyjnym, był wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób
trzecich.
4. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot
zamówienia kierując się specyfiką działań ratowniczych i warunkami w jakich
nabywane urządzenia będą użytkowane. W przypadku przywołania nazw własnych
elementów, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania
rozwiązań równoważnych wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy
funkcjonalne. Wskazane dopuszczenie równoważności dot. również przywołanych
przez Zamawiającego norm. Zgodnie z art. 30 ust 4 Pzp Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne, tj. o cechach spełniających wskazaną normę lub normę
równorzędną (lub wyższą).
5. Zamawiający wymaga, by w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił
również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie wskazanym w zał. nr 6
do SIWZ – Wzór umowy oraz ofercie Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta
i postanowieniami przepisów prawa. Zamawiający wskazuje, iż z przyczyn o
obiektywnym charakterze (konieczność posiadania sprzętu na wyposażeniu statku
do prowadzenia akcji ratowania życia) wymagane jest, by punkt serwisowy oraz
części zamienne były dostępne na terenie administracyjnym Polski. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega, iż możliwym jest zaakceptowanie przez Zamawiającego
świadczenia usług serwisowych i dostępności części poza terenem kraju jeżeli
Wykonawca zapewni ich świadczenie na warunkach i w terminach takich w jakich
byłoby to realizowane w kraju, oraz przejmie wszelkie czynności organizacyjne z tym
związane (odbiór sprzętu, dostarczenie do serwisu).
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 ustawy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Oferta musi obejmować
realizację całości zamówienia.
9. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
33100000-1 urządzenia medyczne
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Od daty podpisania umowy - 8 tygodni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt 2.
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2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku należytego zrealizowania umowy
w zakresie dostaw sprzętu w terminie do 15.12.2015r, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niezrealizowanej części.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy,
w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonał dostawy:
a) dostawy sprzętu medycznego (również do celów szkoleniowych) na
kwotę 100.000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
b) dostawy 5 respiratorów
Uwaga: Zamawiający nie formułuje wymagań dot. sposobu realizacji dostaw tj.
uzna warunek za spełniony bez względu na to, czy dostawy za wymaganą
kwotę (liczbę respiratorów) były dostawami jednorazowymi, cyklicznymi, dla
jednego lub kilku podmiotów. Do wymaganej wartości zamówień za 100.000
PLN wlicza się wartość dostarczonych respiratorów.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wartość dostaw wykonanych/
wykonywanych do upływu terminu składania ofert, przy czym wartość dostaw
wykonanych/wykonywanych muszą potwierdzać spełnienie ww. warunku. Do
wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane należycie.
Informacje nt. wykazu oraz dowodów należytego wykonania dostaw wskazane
zostały w dziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów. Zamawiający
wskazuje również, iż Wykonawca może ograniczyć zakres wykazu do dostaw
potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia wskazanego w siwz.
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do
wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 Pzp Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
b) dokumenty, o których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
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4.

5.

6.

7.

8.

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą
być składane (Dz.U. z 203r poz. 231), dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu
zamówienia
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki
określone w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania
wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI
niniejszej SIWZ.
Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do
wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania 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:
a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg
Załącznika nr 2 do SIWZ.
b) 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 był
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
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sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jednocześnie Zamawiający
wskazuje, iż Wykonawcy mogą ograniczyć wskazanie dostaw w wykazie do
dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu
wskazanego w Dziale V ppkt 1.1) SIWZ.
c) dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w Wykazie.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw
wyszczególnionych w Wykazie są:
- 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 terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Oświadczenie
powinno zawierać wyjaśnienie przyczyn dlaczego Wykonawca od podmiotu, na
rzecz którego dostawy zostały wykonanie, nie może uzyskać poświadczenia czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zgodnie z par 1 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, w przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o
których mowa powyżej.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art 24 ust 2
pkt 5 ustawy należy dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg
Załącznika nr 3 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania
c) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej/listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp wg Załącznika nr 5 do SIWZ
3. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 oraz pkt VI.2 SIWZ muszą być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem,
iż oświadczenie o którym mowa w pkt 1. powinno zostać złożone w oryginale.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa
w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa
w pkt V.4 SIWZ.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5

7. 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.
8. 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.).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty
elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww.
wiadomości nie otrzymał.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
WWW.sar.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten
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sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z
Wykonawcami jest:
Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61
Andrzej Trojanowski - tel. 58 660-76-12
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX.
Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi
załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika
nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg
Załącznika nr 3 do SIWZ,
3) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 5 do SIWZ,
4) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich
wykonanie - zgodnie z zał. nr 4 do siwz
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania
6) w
przypadku
działania
Wykonawcy
przez
pełnomocników,
również
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo
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winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
7) dodatkowe - katalog producenta wskazujący cechy oferowanego sprzętu Zamawiający wskazuje, iż zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został
opracowany tak by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim parametry
techniczne i eksploatacyjne dot. zaoferowanego sprzętu, co w konsekwencji ułatwi
Zamawiającemu dokonanie oceny oferty wg opisanych w SIWZ kryteriów oceny ofert i
wymogów technicznych dot. sprzętu. Jednakże z uwagi na specjalistyczny charakter
dostarczanego asortymentu, zaleca się dołączenie do oferty katalogu
producenta/opisu oferowanego sprzętu tak by Zamawiający dysponował pełną
wiedzą na temat zaoferowanego sprzętu.
4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów
wymaganych w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników,
należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną
notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest
podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów
potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu
spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający
dekompletację,
2) ponumerować,
3) zaparafować.
7. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności
poprawionych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą
być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych
kopertach. Koperta wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i
adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiadać dopiski „oferta w przetargu na
dostawę sprzętu medycznego ” oraz „nie otwierać przed dniem 05.10.2015 r. godzina
11:15”.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego,
składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad
jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub
„wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta
zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
11. Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
8

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje
powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone
wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie
informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się
odpowiednio.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom,
zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
(sekretariat) w terminie do dnia 05.10.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu
05.10.2015 r. godzina 11:15.
XII.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ należy
wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze wskazaniem cen
jednostkowych.
2. Zamawiający wskazuje, iż część nabywanego sprzętu stanowić będzie wyposażenie
statków przeznaczonych do ratowania życia na morzu, a w przypadku ich zakupu
zamawiający jest uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki VAT w wysokości
0%, i taką stawkę Zamawiający wskazał w formularzu oferty w przypadku tego
asortymentu. W pozostałych pozycjach wykonawca winien jest zastosować stawkę
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Cena oferty oraz ceny określone w Formularzu oferty mają być wyrażone w PLN
zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria i ich znaczenie:
a) CENA : 90 %,
b) wymiary zaoferowanego sprzętu - 10%
Sposób oceny ofert w kryterium cena
Ocenie w oparciu o ww. kryterium poddawane są wyłącznie oferty nie
podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium cena (90 pkt) ofercie,
która zaoferuje najniższą cenę za realizację. Punkty w pozostałych ofertach zostaną
wyliczone ze wzoru:
9

Xc

=

C min
x 90 [pkt]
Ci

Xc
-liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny
Cmin -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu
Ci
-cena rozpatrywanej oferty
WYMIARY ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU: 10%
Zamawiający w kryterium wyboru oferty w zakresie parametrów technicznych będzie
oceniał i punktował wymiary zaoferowanego sprzętu (bez przewodu zasilającego). Tym
samym:
Dla uproszczenia, oraz by w pełni odzwierciedlić istotę przyznawania punktów za wymiar
sprzętu (bez przewodu zasilającego), Zamawiający wskazuje:
10 pkt otrzyma zaoferowany respirator, który jest mniejszy bądź równy prostopadłościanowi
o wymiarach: 130x60x100mm
5 pkt otrzyma zaoferowany respirator, który jest mniejszy bądź równy prostopadłościanowi
o wymiarach 160x100x100mm i jednocześnie jest większy niż prostopadłościan o
wymiarach 130x60x100mm
0 pkt otrzyma zaoferowany respirator, który jest większy niż prostopadłościan o
wymiarach 160x100x100mm, a mniejszy niż maksymalny dopuszczalny wymiar respiratora,
wskazany w siwz, tj. 170x120x100 mm
Powyższe wymiary są adekwatne do wymiarów przyjętych przez Zamawiającego
opakowań. Tym samym pojęcie "większy" oznacza "nie mieszczący się" w opakowaniu o
wskazanych wymiarach. Dla ułatwienia zamawiający przyjął iż respirator o wymiarach
równych wskazanym jest równoważny posiadaniu wymiarów mniejszych.
3. Łączną liczbę pkt przyznana danej ofercie stanowi suma pkt uzyskanych w kryterium
cena oraz wymiary sprzętu.
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.
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XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu
podpisania umowy, może:
1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,
lub
2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
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 wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)odrzucenia oferty Odwołującego.
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.
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. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
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9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ;
Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Zał. nr 2 do SIWZ;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 3 do SIWZ;
Wzór wykazu wykonanych dostaw - Zał. nr 4 do SIWZ.
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ
Wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/18/2015

Załącznik nr 1
do SIWZ
Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Nazwa i adres Zamawiającego:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-572 Gdynia

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:...................................

Siedziba:.………………..………………………………………………………….
.…………………………….. NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
nr faksu:1 ........................................; adres poczty elektronicznej2 ............................
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego
oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do
wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze
NZ-ER/I/PN/18/2015 na następujących warunkach:

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

1

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada
2
Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie
z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada
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Dostawa respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń
1. Kalkulacja
Sprzęt

Zaoferowany
produkt:
Nazwa/producent
/model

Cena
jednostkowa
netto

Respirator

Staw
ka
VAT
0%

Cena
jednostkowa
brutto

3

Ilość

Cena brutto
asortymentu
w danym
wierszu

12

Model do nauki
bezprzyrządowego
i przyrządowego
udrażniania dróg
oddechowych
osoby dorosłej
Manekin do nauki
podstawowych i
zaawansowanych
zabiegów
reanimacyjnych

3

1

RAZEM

2.
Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………
złotych (słownie:.................................................................................
w tym: wartość netto w kwocie ……..........................………………złotych, 4 oraz
obowiązujący podatek VAT wynoszący: .................................................................
................................... złotych
3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o cechach:
L.p.
1.0
1.2
1.3
1.9
1.4
1.5
3

Parametry graniczne
Prosty w obsłudze, niewielki i lekki respirator,
zasilanie wyłącznie pneumatyczne - szt. 12
Elementy sterujące pracą urządzenia rozmieszczone
w sposób umożliwiający intuicyjną obsługę jedną
ręką
Zastawka pacjenta ze złączem 22/15 mm
umożliwiające podłączenie standardowych masek i
akcesoriów do wentylacji
Przeźroczysta i obrotowa zastawka pacjenta
Przewód zasilający w tlen o długości nie mniej niż 2m
wykonany z materiału zapewniającego jego
elastyczność w niskich temperaturach
Złącze tlenowe w standardzie AGA

TAK
TAK

Parametr oferowany
Producent/nazwa/model
................................................................

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Zamawiający wskazuje, iż z uwagi iż sprzęt wskazany w danej pozycji jest nabywany jako wyposażenie statku
ratowniczego, obowiązuje stawka VAT w wymiarze 0%. Wiecej informacji - SIWZ pkt XII ppkt 2.
4
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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1.7
1.8

1.10
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.19
1.20
1.21
1.22

Tryb pracy: automatyczny, ręczny lub „na żądanie”
Zastawka bezpieczeństwa z alarmem akustycznym
Maksymalne osiągalne ciśnienie ograniczone
zastawką z alarmem akustycznym 4,5 kPa
Zintegrowana regulacja częstości i objętości
oddechowej.
Przepływ w trybie automatycznym - 20-15 l/min +/10%
Objętość oddechowa w trybie automatycznym 0,6 do
0,2 l
Stężenie O2 w trybie automatycznym - 100%
Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu w trybie
automatycznym - 1:2
Częstość oddechowa w trybie automatycznym w
zakresie min. 12 do 25 oddechów na min.
Oporność wydechowa <0,5 kPa
Oporność wdechowa <0,5 kPa
Podciśnienie otwierające zawór Demand nie więcej
niż 0,5kPa
Waga respiratora bez przewodu zasilającego - poniżej
300g
Wymiary respiratora max 170x120x100 mm

1.23

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie Polski
1.24

(w przypadku serwisu poza terytorium Polski -

TAK

sposób realizacji zgodnie z pkt III.5 SIWZ)

1.25
2.0
2.1
2.2

2.3
2.4
2.6
2.7
2.8

Okres gwarancji min. 12 m-cy, jednak nie krócej niż
gwarancja producenta
Model do nauki bezprzyrządowego i
przyrządowego udrażniania dróg oddechowych
osoby dorosłej - szt. 3
Model umożliwiający naukę intubacji, zakładania
rurki krtaniowej LTD, maski krtaniowej, Combitube,
rurki ustno-gardłowej u osoby dorosłej.
Model umożliwiający naukę odsysania treści z jamy
ustnej i gardła osoby dorosłej.
Głowa możliwa do odchylania i obracania zgodnego z
anatomią człowieka
Intubacja dotchawiczna przez usta lub przez nos
Możliwość demonstracji rękoczynu Sellick’a i
symulacji skurczu krtani
Możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i
osłuchiwania dźwięków stetoskopem oddechowych
po zabezpieczeniu dróg oddechowych każdą z
wymaganych metod.
Symulacja przewentylowania żołądka i regurgitacji
Dodatkowy model budowy dróg oddechowych dla
celów poglądowych

Wymiary :
.....................................................................
....................................................................
Autoryzowany
serwis
w
kraju
.....................
(świadczenia
usług
serwisowych i dostępności części poza
terenem kraju - Wykonawca zapewnia
świadczenie na warunkach i w terminach
takich w jakich byłoby to realizowane w
kraju, oraz przejmie wszelkie czynności
organizacyjne z tym związane (odbiór
sprzętu, dostarczenie do serwisu).

TAK
TAK

Producent/nazwa/model
................................................................

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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Wyposażenie:
· manekin na stabilnej podstawie
2.10

·

żel do nawilżenia dróg oddechowych
manekina

·

torba lub walizka transportowa

TAK

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie Polski
2.11

(w przypadku serwisu poza terytorium Polski -

TAK

sposób realizacji zgodnie z pkt III.5 SIWZ)

2.12
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.8
3.9
3.10
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24

Okres gwarancji min. 24 m-ce, jednak nie krócej niż
gwarancja producenta
Manekin do nauki podstawowych i
zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych - szt.
1
Manekin osoby dorosłej, pełna postać.
Zdalne, bezprzewodowe sterowanie obsługą
manekina za pomocą symulatora funkcji życiowych
w j. polskim
Zestaw powinien umożliwić wykonania i
rejestrowanie następujących czynności:
Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem,
Combitube, maski krtaniowej, rurki krtaniowej
Elektroniczną symulację i kontrolę tętna na obu
tętnicach szyjnych.
Elektroniczną symulację i kontrolę tętna na min
jednej tętnicy promieniowej.
Tętno zsynchronizowane z EKG
Siła tętna zależna od ciśnienia krwi
Możliwość niezależnej regulacji siły tętna przez
instruktora.
Automatyczna rejestracja kontroli tętna.
Wykonanie wkłucia dożylnego z realistycznym
wypływem wstecznym na min jednej kończynie
górnej.
Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych
poprzez odgięcie głowy, wyluksowanie żuchwy,
uniesienie podbródka
Automatyczna rejestracja odchylenia głowy,
uniesienia podbródka
Wykonanie manewru Sellicka
Odsłuchiwanie dróg oddechowych podczas
wentylacji za pomocą stetoskopu
Symulacja i osłuchiwanie szmerów w płucach
Wybór symulacji szmerów w poszczególnych
płucach
Symulacja spontanicznego oddechu z realistycznym
unoszeniem i opadaniem klatki piersiowej bez
zasilania z zewnętrznego źródła
Szmery w płucach synchronizowane z częstością
oddechu
Symulacja i osłuchiwanie tonów serca
Tony serca synchronizowane z zaprogramowanym
EKG
Elektroniczny układ pomiaru wykonanej wentylacji i

Autoryzowany
serwis
w
kraju
.....................
(świadczenia
usług
serwisowych i dostępności części poza
terenem kraju - Wykonawca zapewnia
świadczenie na warunkach i w terminach
takich w jakich byłoby to realizowane w
kraju, oraz przejmie wszelkie czynności
organizacyjne z tym związane (odbiór
sprzętu, dostarczenie do serwisu).

TAK
TAK

Producent/nazwa/model
................................................................

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30

3.31

3.32
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.50
3.51

masażu serca
System automatycznej rejestracji parametrów
wykonywanej wentylacji: objętości wdmuchiwanego
powietrza, szybkości wdmuchiwanego powietrza
Automatyczna rejestracja przewentylowania żołądka
System automatycznej rejestracji parametrów
wykonywanego masażu serca: głębokość ucisków,
szybkość ucisków
Automatyczna rejestracja błędu relaksacji
Automatyczny pomiar czasu „bezczynności” –
przerwa pomiędzy masażem a wentylacją
Automatyczna rejestracja szybkości masażu wraz z
wykresem w czasie rzeczywistym
Szczegółowa analiza wykonywanej resuscytacji z
procentowym wyliczeniem poprawności
wykonywanych czynności w postaci raportu z
prezentacją danych w postaci algebraicznej i
graficznej
Możliwość zmiany szerokości jednej lub obu źrenic
(szeroka, normalna, wąska)
Biblioteka przebiegów EKG (min. 20)
Monitorowanie EKG na manekinie za pomocą kabla
min 3 odprowadzeniowego.
Wykonanie defibrylacji i kardiowersji energią do 360
J defibrylatorem automatycznym lub manualnym
Wykonanie stymulacji zewnętrznej przezskórnej
Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji
zewnętrznej.
Symulację zaburzeń i przebiegów EKG (zmienna
częstość rytmu, wybór czasu trwania i
nieprawidłowości).
Symulacja i możliwość pomiaru ciśnienia krwi
metodą nieinwazyjną na jednej z kończyn górnych
Dźwięki Korotkoffa synchronizowane z EKG
Budowę przez użytkownika scenariuszy zdarzeń i
stanów pacjenta na bazie algorytmów.
Rejestrowanie przez system elektroniczny
prowadzonych czynności BLS i ALS.
Możliwość wydruku i obróbki komputerowej
zarejestrowanych czynności ratowniczych.
Sterowanie zmianami parametrów manekina za
pomocą bezprzewodowego, zdalnego sterowania.
System sterowania manekinem z ekranem
dotykowym o przekątnej co najmniej 5 cali.
Możliwość uruchamiania różnych scenariuszy
zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz
ich samodzielnego tworzenia.
Możliwość symulowania mowy i odgłosów manekina
przy użyciu mikrofonu podłączonego do urządzenia
sterującego funkcjami manekina.
Możliwość zamocowania do manekina kończyn
urazowych

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

3.52

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
na terenie Polski
(w przypadku serwisu poza terytorium Polski sposób realizacji zgodnie z pkt III.5 SIWZ)

TAK

3.53

Okres gwarancji min. 24 m-ce, jednak nie krócej niż
gwarancja producenta

TAK

Autoryzowany
serwis
w
kraju
.....................
(świadczenia
usług
serwisowych i dostępności części poza
terenem kraju - Wykonawca zapewnia
świadczenie na warunkach i w terminach
takich w jakich byłoby to realizowane w
kraju, oraz przejmie wszelkie czynności
organizacyjne z tym związane (odbiór
sprzętu, dostarczenie do serwisu).
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3.54

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez
użytkownika poprzez Internet.

TAK

II. Pozostałe informacje:
1.
2.

3.
4.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość
zamówienia powierzę podwykonawcom …………..…………………………………………….5
Zastrzegam / nie zastrzegam6 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż
nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu
podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu
przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji:................................................ . Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp
dołączając wyjaśnienia/dokumenty ...
wykazuję iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oferta została złożona na ......................... ponumerowanych stronach.
Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)
upoważnionych)

.................……………
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób

...............................dn. ..........................................2015 r.

5

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy
wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
6
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż w
terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/ PN/18/15
Załącznik nr 2
do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz 907,984,1047,1473 z późn. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o
oświadczam , że spełniam warunki dotyczące:

udzielenie

zamówienia

publ icznego

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
Wykonawcy(lub pieczątka)

podpis
(osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/ PN/18/15

Załącznik nr 3
do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz. 907,984,1047,1473 z późn. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publ icznego
oświadczam ,
że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013, poz.
907,984,1047,1473 z późn. zm.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Zał. nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/18/15

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY
- przynależność do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013, poz 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń
reprezentując Wykonawcę ..............................
oświadczamy że7:
*nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w
skład której wchodzą następujące podmioty:

Lp.
1.
2.

Nazwa

.......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)
upoważnionych

7

Adres

.....................................................
Imienna pieczątka i podpis
osoby upoważnionej lub osób

Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja
nt przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,
21

Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/18/15
Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013, poz 907 z późn. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY polegające na

Lp

Dostawa respiratorów -min 5 szt

1

Dostawa respiratorów

Lp

Dostawy sprzętu medycznego, w tym
szkoleniowego

Ilość sztuk

Wartość
brutto
dostawy

Data
wykonania/wykony
wania dostawy

Podmiot na rzecz
którego dostawa
została wykonana/jest
wykonywana

Data
wykonania/wykony
wania dostawy

Podmiot na rzecz
którego dostawa
została wykonana/jest
wykonywana

1

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)
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Wartość podaną w walutach innych niż polski złoty Zamawiający przeliczy w sposób: 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, a jeżeli w
tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie zostanie ostatni ogłoszony kurs
przed tym dniem.
Jeżeli wykonane przez wykonawcę dostawy obejmowały szerszy zakres niż opisane w warunku
udziału pkt V.1. ppkt 1) SIWZ, to wówczas zobowiązany jest do jednoznacznego (niebudzącego
wątpliwości, dopuszczającego jedną tylko możliwą interpretację) określenia wartości brutto
wymienionych w tabeli dostaw polegających na dostawach sprzętu medycznego, odpowiednio
do opisu spełniania warunku.
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Zał. nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/18/15

WZÓR-UMOWA DOSTAWY nr X/RR/2015
(odpowiednio do zadania)
zawarta w dniu xx .xx.2015 r.
pomiędzy:
MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:

a
NIP xxxxxxxxxxxxxx
reprezentowanym przez:

REGON xxxxxxxxxx, zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30
000 euro i nie przekracza kwoty 134 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2013 r. Dz.U. poz. 907 z późn. zm) p.n. Dostawa 12 szt. respiratorów
wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń, znak postępowania: NZ –ER/I/PN/18/15,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot dostawy.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 12 szt.
respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń zgodnie z treścią złożonej
oferty, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, złożonej na
podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym zamówieniu.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy,
nie jest sprzętem demonstracyjnym, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
24

roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne
postępowanie sądowe i administracyjne.

§ 2.
Zobowiązania stron.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu sprzętu medycznego
fabrycznie nowego, nieużywanego, spełniającego warunki techniczne, warunki
gwarancji oraz posiadającego parametry określone w załączniku nr 1 do oferty, a
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4.

§ 3.
Odbiór
1.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie dostawy sprzętu medycznego.

2.

Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowo-ilościowy nastąpi w magazynie
Zamawiającego, 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 1 (Port Gdynia Nabrzeże Norweskie)
telefon: +58 620-32-07

3.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego urządzenia medycznego
będącego przedmiotem sprzedaży wyciąg z dokumentu dopuszczającego do
użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej, oraz książkę gwarancyjną
wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

4.

Z czynności odbioru sprzętu medycznego zostanie spisany protokół odbioru,
stwierdzający zgodność dostawy z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku
nr 1 umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanych przez
Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów
technicznych dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu. W protokole odbioru
zostaną także wymienione numery fabryczne dostarczonych urządzeń
medycznych.

5.

Sprzęt, który nie spełnia warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na
nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany
pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru sprzętu wolnego od wad zostanie
sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą sprzętu
medycznego do momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

7.

Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim oraz w j.
angielskim.
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§ 4.
Wynagrodzenie
Strony ustalają (łączną cenę) za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości netto:
xxxxxx zł, słownie xxxxxxxxx złotych 00/100, podatek VAT w stawce: xxxxxxxxxx i kwocie
xxxxxxxxxxxxxx, słownie xxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 tj. brutto: xxxxxxx zł, słownie xxxxxxxx
00/100 co stanowi łączną kwotę brutto: xxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxx 00/100.

§ 5.
Płatności
1.

Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu
zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.

2.

Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.

Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt. 1-2, będzie spełnienie
warunków określonych w § 3 pkt 4.

4.

W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

§ 6.
Gwarancja i serwis
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem Umowy
gwarancji zgodnie z gwarancją producentów zgodnie z treścią oferty wykonawcy,
jednak nie krócej niż udzielana gwarancja producenta licząc od daty odbioru
końcowego dostawy, zgodnie z książką gwarancyjną. W okresie gwarancji trzy
naprawy powodują wymianę urządzenia na nowe.

2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a także serwisu
gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od dnia
przekazania sprzętu medycznego Zamawiającemu. Konserwacja, naprawy,
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przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych
zamówień.
3. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy
techniczne i serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta
dostarczonego sprzętu medycznego w terminie określonym w książce
gwarancyjnej.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia
dostarczony sprzęt medyczny na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych
parametrach.

§ 7.
Kary umowne
1. Za zwłokę w dostawie sprzętu medycznego objętego przedmiotem umowy
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 4
łącznej kwoty brutto wydanych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji sprzętu medycznego
Wykonawca zapłaci 0,1 % wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki
licząc od 3-go dnia pisemnego zgłoszenia wady.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca
zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

§ 8.
Termin dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej
umowy w terminie do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, tj do dnia
xxxxxxxxxxxxxxx.
2. Zamawiającemu przysługuje, w terminie 21 dni od daty powzięcia wiadomości o
niewykonaniu umowy w wyznaczonym terminie, prawo odstąpienia od umowy w
całości lub w niezrealizowanej części, jeżeli nie zostanie ona zrealizowana do
upływu tego terminu 15.12.2015r
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§9
Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.
1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku o którym mowa w
art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym
odstąpić od umowy jeżeli:
a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie
kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
b. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
Wykonawca w inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienie
umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

§ 10.
Zmiana umowy
1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu urządzenia, które wykonawca
zaoferował w postępowaniu i niemożliwości jego dostarczenia Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie będące technicznym
następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego. W przypadku różnicy w sposobie
użytkowania, Zamawiającemu przysługuje prawo zażądania przeprowadzenia
przeszkolenia pracowników na zasadach uzgodnionych przez strony umowy,
z uwzględnieniem zmianowego charakteru pracy pracowników Zamawiającego
i konieczności przeprowadzenia szkoleń w miejscach pracy użytkowników sprzętu.
2. W sytuacji, gdy urządzenie będące następcą ma gorsze parametry lub nie posiada
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach.
3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u
Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia
oferowanych urządzeń oraz wskazujące model (typ/wariant/wersja) urządzeń
proponowanych wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów
wymaganych.
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4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania
oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega
zmianie.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze
negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca

Załącznik do umowy
1. kopia formularza oferty wraz z załącznikiem
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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