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Gdynia: Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego
OGŁOSZENIE o ZAMoWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I' 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul' Hryniewickiego 10' B1-340 Gdynia, woj.

pomorskie, tel. 058 6615222, 66O766t, faks 058 620-53-38, 660766L

o Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar'gov.pl

I. 2) RoDZAJ zAMAwIAJĄcEGo: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej..

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

rr.r) oxnrśLENIE PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA

lI.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającegol Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego'

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości Iub zakresu zamówienia: 1' Przedmiotem zamóWienia jest

dostawa sprzętu przeciwrozlewowego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ,

stanowiącego pierwsze wyposażenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku- Górki Zachodnie. 2. Ustalona przez

Zamawiającego wartość zamówienia wynosi: 490.000,00 złotych netto (bez podatku od towarów i usług). 3.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto W

wysokości 620'000'00 złotych.

II.1.6) WspóIny Słownik Zamówień (CPV): 19.50.00.00-1.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 15'12.2014.

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

III.l) WADIUM
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. Informacja na temat Wadium: Zamawiający nie wymaga Wniesienia Wadium.

III.4) INFoRMACJA o ośwIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć WYKoNAWCY

w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARuNKóW UDZIAŁU W PosTĘPowANIu oRAz

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ałt.22

ust. 1ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu należy

przedłożyćz

o IIl.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożvć:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia;

o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej eWidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o III.4.3) Dokumenty podmiotóW zagranicznych

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

przedkłada:

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

potwierdzający, że:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

o III.4'4) DokumenĘ dotyczące przynaleźności do tej samej 9rupy kapitałowej

. lista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2oo7 r. o ochronie konkurencji i konsumentóW albo informacji o tym, że nie należy do grupy

ka pitałoWej;

IIl.5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwIERDzAJĄcYcH, żE oFERowANE DoSTAWY, UsŁuGI LuB

RoBoTY BUDowLANE oDPoWIADAJĄ oKREśLoNYM WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaga niom należy przedłoży ćl



Plik do pobrania nr I znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/l 4

. inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada Wymaganiom okreś|onym przezZamawiającego

w SIWZ, Wykonawca składa Formularz techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ.

Dokument należy złożyc w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność zoryginałem przez

osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we

właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie

wydaje się dokumentu, o których mowa W pkt III.4.3'1) zastępuje się je dokumentem zawierającym ośWiadczenie,

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona

zazgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ; 2. Wykonawcy należący do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U' Nr 50,

poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.24

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami W postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Formularz oferty.

Proponowany wzór formularza oferty określono w załączniku nr 6 do SIWZ. Formularz ofeńy należy złoŻyć w formie

oryginału. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty, części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do

reprezentowania wykonawcy. 4' Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych

dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania

których pełnomocnik jest upoważniony' Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu naleŻy złożyć w formie

oryginału lub kopi pośWiadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia

potwierdzona zazgodnośc z oryginałem przez notariusza' Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

wykonawców W postępowaniu albo do reprezentowania W postępowaniu i zawarcia umowy. oferta musi być

podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofeńę. 6' W przypadku

złożenia oferty przez spółkę cywilną nie podpisanej przez Wszystkich wspólników, zaleca się złożenie dokumentów

potwierdzających u mocowa nie pełnomocni ków do reprezentacj i spółki.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA złuówrrnrł

Iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2'1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje slę istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreśtenie warunków zmian

określono w Istotnych postanowieniach umowy -załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(srwz)

IV.4) IN FORMACJE ADMINISTRACYJ NE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja lstotnych warunków

zamówienia: WWW.sar.gov.pllSAR/sar.php?mid=41, pod nazwą postępowania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamówień publicznych

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa B1-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10..

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.0B.2014

godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa B1-340 Gdynia , ul.

Hryniewickiego 10 (piętro II)..

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

Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

Iv.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Un!i Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Hand]u (EFTA), które miałY być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

,.1 7 ogłoszenie o zamóWieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr lI'€.5..ł.91. -20L4,

v\jl data zamies zczeniaw BZP : ........'....}.l ;..QĄ. zot+ r'
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