Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak sprawy: NZ-NT/ I/ PN/02/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Wartosc szacunkowa zamówienia: ponizej 5.150.000,00 EURO
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych
( j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
Zatwierdzam:
29.02.2008

Z up. DYREKTORA

/-/
Marek Szczepaniak

Ogloszenie o zamówieniu zostalo zamieszczone :
- w Biuletynie Zamówien Publicznych Nr 42396-2008 w dniu 03.03.2008 r.
- w siedzibie Zamawiajacego w miejscu publicznie dostepnym na Tablicy Ogloszen : w dniu
03.03.2008 r.
- na stronie www.sar.gov.pl katalog: Zamówienia publiczne wraz ze Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia : w dniu 03.03.2008 r.

1. Zamawiajacy
Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: + 48 58 661 52 22
Zespól ds. Zamówien Publicznych: + 48 58 660 76 61
Godziny pracy: pn- pt 7:30-15:30
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych ( j.t. Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz.1655), zwanej dalej w skrócie „ustawa Pzp”, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia- zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Wspólny Slownik Zamówien (CPV):
45216000-4 ( roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla sluzb porzadku publicznego lub sluzb
ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych),
45216125-6 ( obiekty budowlane sluzb ratunkowych)
3.2.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegajaca na realizacji pierwszego
etapu budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i zaplecza logistycznego bazy
zwalczania rozlewów zlokalizowanego na dzialce nr 1560/84 w Ustce zgodnie z
przedmiarami robót, projektami i specyfikacjami technicznymi.
3.3.Szczególowy zakres robót objetych niniejszym zamówieniem wykazano w przedmiarach
robót zalaczonych do SIWZ.
3.4.Pozostala dokumentacja projektowa stanowiaca zalaczniki do SIWZ dotyczy calej
inwestycji tj. obejmuje pierwszy i drugi etap jej realizacji.
3.5.Drugi etap inwestycji bedzie przedmiotem odrebnego postepowania prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, które zostanie uruchomione po uzyskaniu srodków
finansowych na jego realizacje.
3.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed uplywem terminu skladania ofert
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania tresci SIWZ. Modyfikacji nie
beda podlegaly kryteria oceny ofert, warunki udzialu w postepowaniu oraz sposób oceny
ich spelnienia. W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiajacy niezwlocznie
informacje o tym przesle wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamiesci ja na stronie http://www.sar.gov.pl w katalogu Zamówienia publiczne.
Modyfikacje sa kazdorazowo wiazace dla wykonawców.
3.7.Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom(wzór formularza wedlug zalacznika nr 3do SIWZ)
4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupelniajacych
Zamawiajacy w okresie realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje udzielenia
zamówien uzupelniajacych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i czesciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych i czesciowych.
6. Termin wykonania zamówienia
Realizacja przedmiotowego zamówienia w terminie do 30 lipca 2009 r.
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7. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunków
7.1.O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki
okreslone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, mianowicie:
1)
posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2)
posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca
potwierdzi spelnienie warunku, jezeli udokumentuje, ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie, jako glówny wykonawca
wykonal kompleksowo co najmniej dwa budynki i kazdy z nich o kubaturze nie
mniejszej niz 800m³. Dla potwierdzenia tego warunku wykonawca przedlozy
dokument ( referencje inwestora) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze roboty te
zostaly wykonane nalezycie;
3)
znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamówienia. Wykonawca potwierdzi spelnienie warunku jezeli udokumentuje, iz
posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote nie mniejsza niz
200.000,00 (slownie: dwiescie tysiecy) zl;
4)
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
7.2.Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oswiadcze niach skladajacych sie na oferte a
zadanych przez Zamawiajacego na potwierdzenie spelnienia tych warunków, na zasadzie
kwalifikacji „ spelnia/ nie spelnia”. Z tresci dokumentów musi jednoznacznie wynikac, ze
wykonawca spelnia warunk i wymagane przez Zamawiajacego.
7.3.Wykonawca musi spelniac wszystkie warunki wymienione w punkcie 7.1 .
Brak spelnienia któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawe do wykluczenia
wykonawcy z postepowania.
7.4.W przypadku wykonawców skladajacych wspólna oferte (konsorcjum):
1)
warunki wymienione w punktach od .7.1.1) do 7.1.3) niniejszej SIWZ wykonawcy
wystepujacy wspólnie tj. czlonkowie konsorcjum moga spelniac lacznie.
2)
warunek okreslony w punkcie 7.1.4) SIWZ musi spelniac kazdy z wykonawców
wystepujacych wspólnie ( tzn. kazdy z czlonków konsorcjum).
7.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, zgodnie
z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy wymaga aby oferta zawierala:
8.1.oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp .- wedlug wzoru okreslonego w zalaczniku nr 3 do SIWZ. W przypadku
wykonawców wystepujacych wspólnie tzn. kilku wykonawców skladajacych wspólna
oferte, oswiadczenie to sklada kazdy z wykonawców tj. czlonków konsorcjum. Za
spelnienie warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 odpowiada konsorcjum jako calosc. W
sytuacji, gdy wykluczeniu podlega jeden z wykonawców wystepujacych wspólnie
(czlonków konsorcjum), skutkuje to wykluczeniem calego konsorcjum.
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8.2.aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wykonawców
wystepujacych wspólnie dokument ten sklada kazdy z wykonawców;
8.3.jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt.8.2 sklada dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. Dokument ten powinien byc wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
8.4.jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o których mowa w pkt 8.3, wykonawca
zastepuje go dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia dokumentu odpowiednio jak w
pkt 8.3.
8.5.informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w którym posiada
rachunek, potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
skladania ofert. Z dokumentu tego musi wynikac, ze wykonawca posiada srodki finansowe
lub zdolnosc kredytowa na kwote nie mniejsza niz dwiescie tysiecy zlotych polskich. W
przypadku wykonawców wystepujacych wspólnie warunek ten moga spelniac lacznie.
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zlozy dokument wymieniony z wyszczególniona kwota w walucie innej niz polski
zloty, to Zamawiajacy dokona jej przeliczenia wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku
do walut obcych opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia
ogloszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówien Publicznych.
8.6.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania oraz zalaczenie oswiadczen inwestora (referencji) lub innych dokumentów z
których jednoznacznie bedzie wynikalo, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie oraz beda
zawieraly informacje, które potwierdza dane podane w wykazie. Z wykazu i zalaczonych
do niego dokumentów powinno wynikac, ze skladajacy oferte jako glówny wykonawca
kompleksowo wykonal co najmniej dwa budynki i kazdy z nich o kubaturze nie mniejszej
niz 800 m ³ .Wzór formularza wykazu okresla zalacznik nr 4 do SIWZ.
8.7.sporzadzony przez wykonawce kosztorys ofertowy.
8.8.wypelniony przez wykonawce formularz oferty- wzór formularza zawiera zalacznik nr 5 do
SIWZ.
8.9.pelnomocnictwo do dzialania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy osoba podpisujaca
oferte nie jest upowazniona do reprezentowania wykonawcy. Pelnomocnictwo z
okresleniem zakresu i podpisem osób uprawnionych do reprezentowania zgodnie z zapisem
w rejestrze lub zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nalezy
dolaczyc do oferty.
8.10. W przypadku, wykonawców wystepujacych wspólnie do oferty nalezy dolaczyc
pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika do reprezentowania ich (tj.
wykonawców) w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniosek musi byc
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podpisany w taki sposób, by wiazal prawnie wszystkich wykonawców skladajacych
wspólna oferte ( czlonków konsorcjum).
8.11. Oferte nalezy zlozyc w jezyku polskim.
8.12. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozyc wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Podczas oceny
spelnienia warunków udzialu w postepowaniu Zamawiajacy bedzie sie opieral na tekscie
przetlumaczonym.
8.13. Dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginalów lub kserokopii poswiadczonych za
zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy zlozona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
9. Sposób porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.
9.1.Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, dotyczy to równiez wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania sie miedzy Zamawiajacym a wykonawca.
9.2.W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem. Nie dopuszcza
sie formy elektronicznej.
9.3.W przypadku przekazywania oswiadczen, wniosków, zawiadomien i informacji faksem,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za zlozone w terminie,
jezeli ich tresc dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostala niezwlocznie
potwierdzona pisemnie.
9.4.Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert.
9.5.Zamawiajacy przekaze tresc zapytan wraz z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom,
którym przekazal SIWZ oraz umiesci je na stronie http://www.sar.gov.pl w katalogu
Zamówienia publiczne, bez ujawniania zródla zapytania .
9.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed uplywem terminu skladania ofert
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania tresci SIWZ. Modyfikacji nie
beda podlegaly kryteria oceny ofert, warunki udzialu w postepowaniu oraz sposób oceny
ich spelnienia. W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiajacy niezwlocznie
informacje o tym przesle wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
umiesci je na stronie http://www.sar.gov.pl w katalogu Zamówienia publiczne.
Modyfikacje sa kazdorazowo wiazace dla wykonawców.
9.7.Osobami uprawniony do kontaktowania sie z wykonawcami i do udzielania wyjasnien
dotyczacych przedmiotu zamówienia sa:
1) w sprawach dotyczacych procedury zamówien publicznych
Danuta JERECZEK
tel/fax: +4858 660 76 61
2) w sprawach merytorycznych dotyczacych przedmiotu zamówienia
Ryszard PLATA
tel: +4858 660 76 24 fax: +4858 660 76 48
Tadeusz STRUK
tel: +4858 660 76 15 fax: +4858 660 76 48
9.8.Osoba wymieniona w pkt. 9.7.1) upowazniona jest do udostepnienia do wgladu
dokumentacji z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek
wykonawcy z zastrzezeniem art.96 ust. 3 ustawy Pzp.
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10. Wymagania dotyczace wadium
10.1. Oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokosci : 10.000,00 (slownie: dziesiec
tysiecy) PLN
10.2. Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert.
10.3. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu, nalezy wplacic na rachunek bankowy Zamawiajacego w BRE
O/Gdynia, 81-371 Gdynia ul. Zygmuntowska
nr rachunku: 17 1140 1153 0000 2298 8400 1004;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy
oszczednosciowo – kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
10.4. Zlozone poreczenie lub gwarancja musi zawierac zobowiazanie zgodne z art. 46 ust 5
ustawy Pzp: „ Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca , którego oferta
zostala wybrana:
1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie;
2) nie wniósl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.”
10.5. Wadium wnoszone w innej formie niz pieniezna oprócz zobowiazania, o którym
mowa w punkcie 10.4 musi zawierac:
1) zobowiazanie gwaranta do zaplaty calej kwoty wadium nieodwolalnie i
bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze
zaistnialy okolicznosci, o których mowa w punkcie 10.4,
2) termin obowiazywania gwarancji, który nie moze byc krótszy niz termin zwiazania
oferta,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji,
4) wysokosc wadium zgodna z SIWZ.
10.6. Wadium wniesione w pieniadzu za pomoca przelewu bakowego Zamawiajacy uznaje
za wniesione prawidlowo (skutecznie) tylko w przypadku, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu
skladania ofert.
10.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz okreslona w punkcie 10.3.1),
oryginal dokumentu wniesionego wadium nalezy zlozyc przed uplywem terminu
skladania ofert w Kasie Zamawiajacego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10 ( p.I). Kasa
czynna jest od poniedzialku do piatku w godzinach 07:30-14:30.
10.8. Potwierdzenie wplaty wadium w postaci kserokopii wybranej przez wykonawce formy
wadium nalezy dolaczyc do oferty.
10.9. Zamawiajacy zwraca wadium, gdy:
1) uplynie termin zwiazania oferta;
2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono
zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy;
3) zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostana ostatecznie rozstrzygniete lub uplynie termin do ich wnoszenia.
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10.10. Zamawiajacy zwraca wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert;
2) który zostal wykluczony z postepowania;
3) którego oferta zostala odrzucona.
10.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, którego oferta
zostala wybrana:
1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie;
2) nie wniósl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazic zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.13. W przypadku wykonawców skladajacych oferte wspólna, wadium moze byc
wniesione przez jednego lub kilku czlonków konsorcjum. Za wniesienie wadium
odpowiada konsorcjum jako calosc.
10.14. Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykona wców, którzy nie wniesli wadium, w
tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta
11. Termin zwiazania oferta
11.1. Wykonawca jest zwiazany oferta 30 dni.
11.2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania
ofert, o którym mowa w pkt. 14.1 SIWZ.
11.3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed uplywem terminu
zwiazania oferta Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednorazowego zwrócenia sie do
wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.4. Zgoda wykonawcy na przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca zobowiazany jest przygotowac i zlozyc oferte wedlug ponizszych zasad,
których niespelnienie moze skutkowac odrzuceniem oferty.
12.1. Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte, w której musi byc zaoferowana tylko
jedna cena.
12.2. Oferta musi byc napisana w jezyku polskim, czytelnie, na papierze z zastosowaniem
trwalego nosnika pisma.
12.3. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza byc przetlumaczone na jezyk
polski, a tlumaczenia potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Podczas
oceny ofert Zamawiajacy bedzie sie opieral na tekscie przetlumaczonym.
12.4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z zalacznikami musza byc kolejno
ponumerowane i zlaczone w sposób trwaly oraz na kazdej stronie umieszczony podpis
osoby uprawnionej do podpisania oferty.
12.5. Wszystkie poprawki musza byc podpisane przez osobe uprawniona do podpisania
oferty.
12.6. Za podpis Zamawiajacy uznaje wlasnorecznie zlozony znak, z którego mozna
odczytac imie i nazwisko podpisujacego, a w przypadku, gdy znak ten jest nieczytelny lub
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nie zawiera pelnego imienia i nazwiska znak ten musi byc uzupelniony napisem np. w
formie pieczeci, z którego mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego.
12.7. Upowaznienie do podpisania oferty musi wynikac z dokumentów dolaczonych do
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. W przypadku, gdy wykonawce
reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi byc zalaczone pelnomocnictwo okreslajace jego
zakres i podpisane przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.8. Oferta musi byc opakowana w taki sposób, aby nie mozna bylo zapoznac sie z jej
trescia do czasu otwarcia ofert, dostarczona Zamawiajacemu w nienaruszonym
opakowaniu, posiadac swój identyfikator zawierajacy nazwe i adres wykonawcy, numer
telefonu i faksu oraz opisana w nastepujacy sposób: „ Oferta na budowe Morskiej Stacji
Ratowniczej w Ustce- etap I. Nie otwierac przed 25.03.2008 godz.10:00”.
12.9. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac zlozona przez siebie oferte
wylacznie przed terminem skladania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego
terminu Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi byc zlozone w taki sam sposób jak oferta,
opisane w sposób wskazany w pkt. 12.8 oraz dodatkowo oznaczone slowami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
12.10. Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzic jakichkolwiek zmian w tresci
oferty po uplywie terminu skladania oferty.
12.11. Zamawiajacy wymaga wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12.12. Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi
zalacznik nr 5 do SIWZ oraz dolaczenia wszystkich wymaganych dokumentów
okreslonych w niniejszej SIWZ.
12.13. Oferty zlozone po terminie Zamawiajacy zwróci bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
12.14. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapia okolicznosci wskazane w art. 89 ust. 1
Pzp.
12.15. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w niniejszym
postepowaniu obciazaja wylacznie wykonawce.
13. Udzial w postepowaniu podmiotów wystepujacych wspólnie
13.1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia.
13.2. Wykonawcy skladajacy oferte wspólna ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3. Do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika ( lidera
konsorcjum).
13.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z podmiotem
wystepujacym jako pelnomocnik pozostalych wykonawców (liderem konsorcjum)
13.5. Oferta musi byc podpisana w taki sposób, by wiazala prawnie wszystkich
wykonawców skladajacych wspólna oferte (czlonków konsorcjum).
13.6. Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy zazada umowe regulujaca
wspólprace tych wykonawców ( czlonków konsorcjum).
13.7. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
wykonanie umowy.
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14. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
14.1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego: Morska Sluzba Poszukiwania
i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, w Sekretariacie (p.II) do dnia
25.03.2008 r. godz.10:00.
14.2. Oferty zlozone po terminie zostana zwrócone wykonawcom, bez ich otwierania, po
uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.3. Zamawiajacy otworzy oferty w swojej siedzibie w Sali Sztabowej ( parter), dnia
25.03.2008 r. godz.10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
14.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
14.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy i adresy wykonawców skladajacy
oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w tym cene, termin wykonania, okres
gwarancji.
14.6. Oferty wykonawców sa jawne od chwili ich otwarcia. Nie beda ujawnione informacje
stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli wykonawca zastrzegl w ofercie, ze nie moga byc one udostepnione.
14.7. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy
przekaze im niezwlocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.4 i 14.5 SIWZ.
15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Cena oferty jest kwota brutto wymieniona w formularzu oferty.
15.2. Do porównania ofert Zamawiajacy przyjmuje cene brutto obejmujaca podatek od
towarów i uslug. Cena ta bedzie brana pod uwage w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
15.3. Podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane jest przekazany wykonawcy przedmiar
robót pierwszego etapu realizacji inwestycji ( wykaz zalaczonych do SIWZ przedmiarów
okresla zalacznik nr 1) oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zalaczniku nr 2 do
SIWZ dotyczaca calej inwestycji.
15.4. Wymagana metoda kalkulacji ceny za roboty budowlane jest kalkulacja szczególowazgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U. Nr
80, poz.867).
15.5. Cena oferty musi zawierac wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytulu
nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
15.6. Cena oferty musi byc zawarta na formularzu oferty, którego wzór okreslono w
zalaczniku nr 5 do SIWZ.
15.7. Cena oferty musi byc wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej
sklad elementów i uwzgledniac obowiazujacy w Polsce podatek VAT. Stawka VAT musi
byc okreslona zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (
Dz.U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm).
15.8. W przypadku wykonawców zagranicznych przeliczenia waluty nalezy dokonac
wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych opublikowanego przez
Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogloszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówien Publicznych.
15.9. Wartosc cenowa nalezy podac do dwóch miejsc po przecinku uwzgledniajac
nastepujacy sposób zaokraglania: koncówki ponizej 0,5 grosza pominac, a koncówki 0,5
grosza i wyzsze zaokraglic do 1 grosza.
15.10. Cena przez okres trwania umowy jest stala i nie podlega negocjacji.
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15.11. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone wylacznie w
zlotych polskich.
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1. Zamawiajacy oceni i porówna wylacznie oferty nieodrzucone wedlug kryterium
oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia- 100%.
16.2. Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryterium:
Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie moze otrzymac oferta za
dane kryterium

Cena wykonania

100%

100

16.3. Ocena kryterium bedzie dokonywana na podstawie wypelnionego formularza oferty,
którego wzór okreslono w zalaczniku nr 6 do SIWZ.
16.4. Cena wykonania okresla cene brutto ( tj. z uwzglednieniem obowiazujacego w Polsce
podatku VAT) wykonania przedmiotu zamówienia i uwzglednia wszystkie koszty jakie
poniesie wykonawca w zwiazku z jego realizacja.
16.5. Punkty, które uzyska kazda z ofert beda obliczane wedlug nastepujacego wzoru:
C min
P= C of x 100
gdzie:
P- ilosc punków jakie uzyska oferta badana
Cmin- Najnizsza cena brutto sposród ofert
C of- cena brutto badanej oferty
16.6. Wynikajaca z dzialania uzyskana ilosc punktów Zamawiajacy zaokragla do dwóch
miejsc po przecinku, przy czym koncówki ponizej 0,005 pomija , a koncówki 0,005 i
wyzsze zaokragla do 0,01 punkta.
16.7. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza oferte, tj. taka która uzyskala najwieksza
ilosc punktów.
16.8. Jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug,
który mialby obowiazek wplacic zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
16.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez wykonawce
wyjasnien tresci zlozonej przez niego oferty.
16.10. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy nie bedzie prowadzil z wykonawca
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty.
16.11. W przypadku zlozenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie wykonawców,
którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.
16.12. Wykonawcy skladajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.
17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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17.1. Zamawiajacy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.
17.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wykonawców, którzy
zlozyli oferty, o:
1) wyborze oferty, zgodnie z trescia art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp ;
2) wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.3. Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy umiesci na stronie
internetowej http://www.sar.gov.pl w katalogu: Zamówienia publiczne oraz w miejscu
publicznie dostepnym na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.
17.4. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w sytuacji, gdy wystapia przeslanki
wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp .
17.5. Umowe z wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy podpisze w
terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
pózniej niz przed uplywem terminu zwiazania oferta, z zastrzezeniem art. 94 ust. 1a Pzp.
17.6. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci.
17.7. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
17.8. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, bedzie uchylal sie od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, ze zachodza przeslanki do uniewaznienia postepowania, o których mowa w art.93
ust 1 Pzp.
18. Wymagania dotyczace zabe zpieczenie nalezytego wykonania umowy
18.1. Wykonawca, którego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy, obowiazany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego
dalej „zabezpieczeniem”, w wysokosci 3 % ceny brutto wykonania zamówienia podanej
w ofercie.
18.2. Zabezpieczenie sluzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest równoczesnie gwarantem, zabezpieczenie
sluzy takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci.
18.3. Zabezpieczenie moze byc wniesione w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu, nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w BRE O/Gdynia, 81-371 Gdynia ul. Zygmuntowska
nr rachunku: 17 1140 1153 0000 2298 8400 1004;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
18.4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
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18.5. W przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, dokumenty
te powinny byc sporzadzone zgodnie z obowiazujacym prawem i w szczególnosci winny
zawierac nastepujace elementy:
1) nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia
(zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) lub poreczyciela (banku lub podmiotu, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci) oraz wskazania ich siedzib,
2) okreslenie wierzytelnosci, która ma byc zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem,
3) kwote gwarancji lub poreczenia,
4) termin waznosci gwarancji lub poreczenia,
5) sformulowania zobowiazania gwaranta (poreczyciela) do nieodwolalnego i
bezwarunkowego zaplacenia kwoty zobowiazania na pierwsze pisemne zadanie
zaplaty, w przypadku gdy wykonawca nie wykonal robót budowlanych w terminie
wynikajacym z umowy lub roboty budowlane objete umowa wykonal z nienalezyta
starannoscia.
Gwarant (poreczyciel) nie moze takze uzalezniac zaplaty od spelnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub tez przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
18.6. Gwarancja (poreczenie) moze zawierac zastrzezenie gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne zadanie zaplaty musi zawierac potwierdzenie Banku prowadzacego rachunek
Zamawiajacego, ze podpisy zlozone na pisemnym zadaniu naleza do osób uprawnionych
do zaciagania zobowiazan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.
18.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca mozne dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.3. SIWZ.
18.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
18.9. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
protokole odbioru.
18.10. Kwota stanowiaca pozostale 30% wysokosci zabezpieczenia, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, jest zwracana nie
pózniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady czy gwarancji jakosci.
18.11. Wykonawcy skladajacy oferte wspólnie ( czlonkowie konsorcjum), ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Zakres swiadczenia wykonawcy jest tozsamy z jego zobowiazaniem zawartym w
ofercie.
19.2. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.
19.3. Wykonawcy skladajacy oferte wspólnie ( czlonkowie konsorcjum), ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
19.4. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze koniecznosc wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.
19.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
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umowy, zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
19.6. W przypadku odstapienia od umowy, o którym mowa w pkt. 19.5, wykonawca moze
zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu czesci wykonania umowy.
19.7. Istotne postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci umowy, zostaly okreslone
w zalaczniku nr 6 do SIWZ. Zamawiajacy wymaga zwarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w tym zalaczniku.
19.8. Okres gwarancji jakosci na przedmiot umowy ustala sie na 36 miesiecy.
20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
20.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy,
przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
20.2. Wobec tresci ogloszenia o zamówieniu , czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
toku postepowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego czynnosci, do
której jest obowiazany na podstawie ustawy Pzp, mozna wniesc protest do
Zamawiajacego.
20.3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy i w terminach
okreslonych w Dziale VI Rozdzial 2 ustawy Prawo zamówien publicznych.
20.4. Protest powinien wskazywac oprotestowana czynnosc lub zaniechanie
Zamawiajacego, a takze zawierac zadanie, zwiezle przytoczenie zarzutów oraz
okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.
20.5. Protest nalezy zlozyc w sekretariacie Morskiej Sluzbie Poszukiwania i Ratownictwa,
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w godzinach pracy Zamawiajacego tj. 7:30-15:30
20.6. Od rozstrzygniecia protestu przysluguje odwolanie, które wnosi sie do Prezesa Urzedu
Zamówien Publicznych- podstawa: art. 184 ust.1 ustawy Pzp .
21. Inne
21.1. Protokól postepowania o udzielenie zamówienia jest jawny. Zalaczniki do protokolu
udostepnia sie po dokonaniu najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z
tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu po uplywie terminu ich skladania.
21.2. Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie
pózniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie moga byc one udostepnione.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
21.3. Zamawiajacy przesyla na wniosek wykonawcy kopie protokolu pisemnie lub faksem.
21.4. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówien publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
21.5. W postepowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.6. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. Zalaczniki do SIWZ.
Zalacznik nr 1:
Zalacznik nr 2:
Zalacznik nr 3:
Zalacznik nr 4:
Zalacznik nr 5:
Zalacznik nr 6:
Zalacznik nr 7:

Wykaz przedmiarów robót pierwszego etapu realizacji inwestycji.
Wykaz dokumentacji projektowej dotyczacej calej inwestycji.
Oswiadczenie do art.22 ustawy Pzp
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Formularz oferty
Wzór umowy
Decyzja 06/2008 17.01.2008 r. pozwolenie na budowe
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Wykaz przedmiarów robót pierwszego etapu realizacji
inwestycji.
1. Branza budowlana - Roboty budowlane i wykonczeniowe,
Opracowanie: M.Lapinski grudzien 2007
2. Branza sanitarna - Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna,
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 27.12.2007
3. Branza sanitarna - Wewnetrzna instalacja wodociagowa,
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 27.12.2007
4. Branza sanitarna- Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
opracowanie: Ryszard Wojslawski 27.12.2007
5. Branza sanitarna – Kotlownia olejowa
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 27.12.2007
6. Branza sanitarna – Przylacze wodociagowe
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 13.12.2007
7. Branza sanitarna – Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 13.12.2007
8. Branza sanitarna – Przylacze kanalizacji sanitarnej
Opracowanie: Ryszard Wojslawski 13.12.2007
9. Roboty energetyczne – Zasilanie kablowe NN, oswietlenie terenu, wymiana
instalacji elektrycznej
Opracowanie: W. Motyka 10.11.2007
10. Instalacje teletechniczne wewnetrzne
Opracowanie: W. Motyka 10.11.2007
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Wykaz dokumentacji projektowej dotyczacej calej inwestycji tj.
obejmujacej I i II etap realizacji.
I. Wykonawca dokumentacji studio projektowe „Projekt Serwis”
80-180 Gdansk ul. Orlat Lwowskich 16 tel. (058)3099228
1. Projekt architektoniczno -budowlany budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i
Zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
wraz z projektem planu zagospodarowania terenu
DZ.NR 1560/84
TOM I
Data opracowania listopad 2007
2. Projekt kons trukcyjny wykonawczy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i
Zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
DZ.NR 1560/84
Data opracowania listopad 2007
3. Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i
Zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
TOM II KONSTRUKCJA DACHU
DZ.NR 1560/84
Data opracowania listopad 2007
4. Projekt budowlany zbiornika scieków sanitarnych i zaplecza logistycznego
bazy zwalczania rozlewów w Ustce
DZ.NR 1560/84
Data opracowania listopad 2007
5. Specyfikacje techniczne roboty budowlane
Data opracowania listopad 2007
6. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej i Zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
wraz z projektem planu zagospodarowania terenu
DZ.NR 1560/84
Data opracowania listopad 2007
7. Specyfikacje techniczne roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Data opracowania listopad 2007
8. Projekt architektoniczno-wykonawczy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
i zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych DZ.NR 1560/84
Data opracowania listopad 2007
9. Specyfikacja techniczna instalacji sanitarnych budynku Morskiej Stacji
Ratowniczej i Zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
Data opracowania listopad 2007
10. Projekt architektoniczno-wykonawczy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
i zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i przylacza wodnego
Data opracowania listopad 2007
DZ.NR 1560/84
11. Projekt architektoniczno-wykonawczy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej
i zaplecza Logistycznego bazy zwalczania rozlewów w Ustce
Projekt wykonawczy kanalizacji deszc zowej
Data opracowania listopad 2007
DZ.NR 1560/84
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
WZÓR OSWIADCZENIA
………………………………………..……
/ pieczatka adresowa firmy wykonawcy/

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu
W zwiazku z ubieganiem sie o udzielenie zamówienia publicznego
znak sprawy : NZ- NT/I/PN/02/08 oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w
postepowaniu:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien,
2. posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

…………………………

……………….……………………………

Miejscowosc i data

/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu /

Uwaga! W przypadku wykonawców wystepujacych wspólnie (konsorcjum) oswiadczenie
sklada kazdy z wykonawców (czlonków konsorcjum)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
……………………………………..
Pieczec naglówkowa Wykonawcy

Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Dotyczy postepowania poz. rejestru : NZ- NT/I/PN/02/08

Wykaz wykonanych robót budowlanych okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postepowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym okresie.
Miejsce wykonania

Nazwa przedsiewziecia
/rodzaj robót
budowlanych/

Kubatura

m

3

Wartosc
wg umowy
brutto

Data
wykonania
(zakonczenia
robót)

Rodzaj dokumentu
zalaczonego na
potwierdzenie
nalezytego
wykonania robót

Uwaga! Zgodnie z pkt.7.1.2) SIWZ wykonawca potwierdzi spelnienie warunku, jezeli udokumentuje, ze w okresie
ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krótszy- w tym okresie, jako glówny wykonawca wykonal kompleksowo co najmniej dwa budynki i kazdy z nich o
kubaturze nie mniejszej niz 800m³.Dla potwierdzenia, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie przedlozy oswiadczenie
inwestora (referencje) lub inne dokumenty z których jednoznacznie bedzie wynikalo, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie oraz beda zawieraly informacje, które potwierdza dane podane w wykazie. Z wykazu i zalaczonych do niego
dokumentów powinno wynikac, ze skladajacy oferte jako glówny wykonawca kompleksowo wykonal co najmniej dwa
budynki i kazdy z nich o kubaturze nie mniejszej niz 800 m ³

………………………………………………… dnia ………………….. 2008 roku

________________________________
(pieczatka i podpis osoby/ osób uprawnionej do
reprezentacji wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub stosownym pelnomocnictwie)
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
………………………………....
/ pieczec adresowa firmy wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy: ( w przypadku podmiotów wystepujacych wspólnie nalezy wpisac dane podmiotu uprawnionego –
pelnomocnika)

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Powiat: …………………………………….. Województwo: …………………………………
Tel: ………………………………Fax: do korespondencji: ………………………………..…..
NIP: ………………………………………… REGON: ……………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………...
Odpowiadajac na publiczne ogloszenie skladamy oferte na wykonanie zamówienia
publicznego polegajacego na budowie Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap
zgodnie z zakresem okreslonym przez Zamawiajacego w przedmiarach robót
zalaczonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
znak sprawy nadany przez Zamawiajacego: NZ-NT/I/PN/02/08:
1. Oferuje/ oferujemy*) wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a. Cene netto …………………..………. zl, (slownie:…………………………
………………………………………………………………………………...zl)
b. Podatek VAT w stawce…… % , kwota: ……………. zl (slownie …………
………………………………………………………………………………..zl)
c. Cena brutto ………………………….......................... zl (slownie……………
…………………………………………………………... ………………….. zl)
2. Cena brutto zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do……………………..……
4. Zobowiazuje / zobowiazujemy *) sie do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na
okres ……… miesiecy.
5. Oswiadczam / oswiadczamy*) , ze zapoznalismy sie z trescia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i uznaje/ uznajemy *) sie za zwiazanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.
6. Uwazam/ uwazamy*) sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w pkt
…..SIWZ, tj. przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
7. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu zamówienia.
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8. Oswiadczam / oswiadczamy *), ze zapoznalismy sie z postanowieniami wzoru
umowy, okreslonymi w zalaczniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zobowiazuje / zobowiazujemy *) sie, w przypadku wyboru mojej /
naszej *) oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
9. Niniejsza oferte skladam/ skladamy *) we wlasnym imieniu / jako wykonawcy
wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia *)
10. Informuje/ informujemy *), ze przy realizacji zamówienia podwykonawcom powierze
/ powierzymy *) wykonanie nizej wymienionych czesci zamówienia:
(nalezy wymienic zakres prac lub czynnosci)

……………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11. Nie zastrzegamy / zastrzegamy *) ujawnienia informacji stanowiacych tajemnice w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wymienionych ponizej :
Lp Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
od
Do

11. Niniejsza oferte skladam/ skladamy *) na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

*) Niepotrzebne skreslic

……………………………………
/ miejscowosc, data/

…………………...……………………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu/
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
(wzór)
UMOWA NR NT – ………../2008
zawarta w dniu ……………….. 2008 roku.
pomiedzy:
Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z siedziba: 81-340 Gdynia
ul. Hryniewickego 10, NIP 586- 20-76-216, zwana w dalszym tekscie Zamawiajacym
reprezentowana przez:
1. Marka DLUGOSZA
2. Krzysztofa FIDRYCHA

Dyrektora
Glównego Ksiegowego
a

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. …………………………………….
2. …………………………………….

Wlasciciela

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
„przetargu nieograniczonego” ( poz. rej. ……………………) i uznania zlozonej przez
Wykonawce oferty za najkorzystniejsza, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót budowlanych
obejmujacych I Etap :
Budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce.
2. Integralna czescia umowy jest harmonogram realizacji robót.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z cala dokumentacja projektowa oraz
dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego i stwierdza, ze umozliwia pelna realizacje
umowy.
4. Strony ustalaja, ze Podwykonawca przy realizacji n/w robót bedzie:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
§2
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1. Termin realizacji umowy strony ustalaja na dzien 30.07.2009 r.
2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie Pana inz. Kazimierza Purowskiego
zamieszkalego 80-253 Gdansk ul. Romanska 8 posiadajacego upr. bud. nr 1257/GD/83 ,
który bedzie dzialal w imieniu Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………….
legitymujacego sie posiadaniem uprawnien budowlanych nr …………………………….,
zamieszkaly ………………………………………………………………………………..
§3
1. Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecza budowy i zlikwiduje je po zakonczeniu
budowy oraz zapewni wymagane warunki bezpieczenstwa.
2. Wykonawca wywiezie znajdujacy sie na dzialce 1560/84 gruz i nieczystosci na wysypisko,
a czysta ziemie pozyskana z wykopów w miejsce wskazane przez Urzad Gminy.
3. Koszty wywozu gruzu, odpadów, ziemi z wykopów i smieci oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu budowy pokrywa Wykonawca.
§4
1.Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest uzgodnic z Zamawiajacym kolorystyke uzytych
materialów.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest
okazac certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna na uzyte do budowy
materialy.
§5
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy
jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Kosztorys ofertowy na caly zakres robót stanowi integralna czesc niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust1. wyraza sie kwota ………………….. PLN netto
( Slownie: ………………………………………………………………………), podatek
VAT 22% w kwocie ……………….. PLN, co stanowi kwote brutto ……………………
PLN, ( slownie: ……………………………………………………………………………)
która odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach i obejmuje wszystkie
wydatki poniesione przez wykonawce lacznie z oplatami skarbowymi, podatkami,
kosztami zakupu, transportu materialu, kosztami ubezpieczen, obslugi geodezyjnej,
kosztami energii oraz innymi kosztami wynikajacymi z niniejszej umowy.
3. Jezeli w toku realizacji robót wystapi potrzeba wykonania robót dodatkowych, których
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, których nie mozna bylo wczesniej
przewidziec, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robót
dodatkowych, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie
Zamawiajacego udzielone w trybie przewidzianym Ustawa – Prawo zamówien
publicznych.
4. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca ma prawo zrezygno wac z czesci robót
objetych kosztorysem. O wartosc kosztorysowa tych prac zmniejsza sie wynagrodzenie, o
którym mowa §5 ust. 2.
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§6
Strony umowy ustalaja nastepujace warunki platnosci za wykonane roboty objete umowa
zgodnie z § 5 ust. 2 :
1. Podstawa platnosci beda faktury VAT wystawione przez Wykonawce po podpisaniu przez
inspektora nadzoru przejsciowych protokólów odbioru robót poszczególnych etapów,
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy lub faktury zakupu
materialów.
2. Wykonawca zobowiazany jest zalaczyc do kazdej wystawionej faktury „zestawienie
wartosci wykonanych robót”, z wyspecyfikowaniem robót i ich wartosci wykonanych
przez Podwykonawce. Wartosc robót musi byc potwierdzona przez Podwykonawce.
3. Platnosc nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w ciagu 21 dni
od daty wplywu faktury.
4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe zaplacenie faktury.
5. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce,
którego wierzytelnosc jest czescia skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na
rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, które byly
nalezne Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaplaty przyjmuje sie date uznania
rachunku Podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie potwierdzenie
Wykonawca zobowiazany jest doreczyc Zamawiajacemu w dniu podpisania protokólu
koncowego odbioru robót.
6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
do czasu otrzymania tego potwierdzenia zatrzyma z kolejnej faktury Wykonawcy, kwote w
wysokosci równej naleznosci Podwykonawcy.
7. Wykonawcy nie przysluguje prawo do przedluzenia terminu wykonania umowy
i naliczania kar umownych oraz ustawowych odsetek powolujac sie na okolicznosc
wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych
w ust. 5 i 6.
8. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogów wynikajacych z postanowien ust. 5 i 6,
upowaznia Zamawiajacego do podjecia niezbednych kroków w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i Podwykonawcy ustalen niniejszej umowy, az do odstapienia od umowy z
Wykonawca z winy Wykonawcy wlacznie.
§7
1.Wykonawca wniesie, na dzien zawarcia umowy zabezpieczenie z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu gwarancji jakosci w wysokosci
3% ceny calkowitej podanej w ofercie w formie: ……………….. ………………………..
(slownie: …………………………………………………………………………………) na
pokrycie roszczen Zamawiajacego.
2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%
kwoty umownej zostanie zwrócone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
3. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci, o której mowa w § 8 ust.1
umowy, Zamawiajacy pozostawia kwote równowazna 30% wysokosci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1.tj. …………………. PLN (slownie: …………………………………).
Powyzsza kwota, zostanie zwrócona najpózniej w 15- tym dniu po uplywie terminu
gwarancji jakosci.
4. Strony postanawiaja, ze w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona lub wykona
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nienalezycie swoje zobowiazania wynikajace z gwarancji okreslonej w umowie, to
Zamawiajacy ma prawo wykorzystac kwote, o której mowa w pkt.3 na zastepcze
wykonanie obowiazków Wykonawcy wynikajacych z umowy.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usuniecia wad, zgloszonych w okresie
obowiazywania gwarancji jakosci, nie pózniej niz siedem dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego. Termin zakonczenia usuniecia zgloszonych wad zostanie ustalony w
drodze porozumienia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
3. Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladów rocznych w okresie trwania gwarancji
i ostateczny, pogwarancyjny odbiór przed uplywem gwarancji oraz termin usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru. Termin usuniecia wad nie moze przekraczac 30 dni od
dnia ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru lub przegladu rocznego.
O terminach przegladów rocznych i terminie ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce z 14- dniowym wyprzedzeniem.
§9
1. Strony ustalaja, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy i udostepniona przez Zamawiajacego stanowi wlasnosc Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy nie udziela zgody na udostepnianie osobom trzecim (osoby nie zwiazane z
przedmiotem umowy) dokumentacji o której mowa w ust. 1, bez zgodny Zamawiajacego.
§ 10
1. Po zakonczeniu robót objetych umowa, przed dokonaniem odbioru koncowego,
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.
2. Koszty za wykonanie dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca na swój koszt zapewni obsluge geodezyjna budowy.
§ 11
1.Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne
z zastrzezeniem ust.3.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty ustalonej w § 5
ust.2 za kazdy dzien zwloki,
b) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
obowiazywania gwarancji jakosci 0,1% kwoty ustalonej w §5 ust.2 za kazdy dzien
zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% kwoty ustalonej w §5 ust.2.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§ 12
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Zamawiajacy moze odstapic od umowy na zasadach art. 145 Ustawy – Prawo zamówien
publicznych.
§ 13
Strony ustalaja zasady odbiorów zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych i harmonogramem robót stanowiacych zalacznik do niniejszej umowy.
§ 14
Wykonawca nie ma prawa do przekazania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
finansowych zwiazanych z realizacja robót objetych umowa na rzecz osób trzecich.
§ 15
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówien publicznych .
3. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda rozstrzygaly polubownie.
W przypadku gdy Strony nie dojda do porozumienia, Sadem rozstrzygajacym spór, bedzie
Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego
4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zalaczniki do umowy:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Harmonogram robót.
3. Decyzja nr 06/2008 – pozwolenie na budowe
4. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

…………………..

………………….
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