
05.05.2009 r.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji
Ratowniczej w Sztutowie wraz z wykonaniem usług
związanych.

Rodzaj zamówienia: dostawy
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 133.000,00 EURO

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058).

          Zatwierdzam:
                     DYREKTOR

                           07.05.2009 r.          /-/
                                                                                     Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2009 r., Nr ogłoszenia: 72703-2009
- na stronie www.sar.gov.pl  zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia w dniu 08.05.2009 r.
- w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń :
   w dniu 08.05.2009 r.

http://:@www.sar.gov.pl/


1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58  661 52 22, fax.: +  48 58  620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58  660 76 61
Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30
Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na:

Dostawę mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji
Ratowniczej w Sztutowie wraz z wykonaniem usług związanych.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”,
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji

Ratowniczej w Sztutowie wraz z wykonaniem usług związanych zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1do SIWZ.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości dostawy zgodnie z wymaganiami
            określonymi w załączniku nr1 do SIWZ .
3.4. Wspólny słownik zamówień ( CPV); główny przedmiot zamówienia określa się za

pomocą  kodu: 39.10.00.00-3; 39.70.00.00-9.
3.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ,
Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl  Zakładka: Zamówienia publiczne/
Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

3.6. Wykonawca może powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia
      Zakończenie wykonania zamówienia w terminie do 22.06.2009 r.
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7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

7.1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
    jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.
7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia warunki określone w

punktach 7.1.1), 7.1.2) i 7.1.3) mogą spełniać łącznie, warunek określony w punkcie
7.1.4) musi spełniać każdy z Wykonawców.

7.3.     Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu na
 podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w
punkcie 8, na zasadzie kwalifikacji „ spełnia/ nie spełnia”. Z treści dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki  udziału w Postępowaniu
określone przez Zamawiającego.

7.4. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w Postępowaniu.

7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji zawartych w
dokumentach, oświadczeniach i wykazach, które zostały złożone przez Wykonawców na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu - podstawa: art. 24 ust. 2
pkt.2 ustawy Pzp.

7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w
 sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, to wówczas Zamawiający przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

8.1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Proponowany wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( tzn.
wykonawców składających wspólną ofertę- konsorcjum), oświadczenie to winno być
złożone w następującej formie:

· oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Pzp, wymienione w
punktach 7.1.1), 7.1.2) i 7.1.3) SIWZ, w imieniu Wykonawców składających
wspólną ofertę składa ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

· oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wymienione w
punkcie 7.1.4) SIWZ składa we własnym imieniu każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



8.2 Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z Wykonawców.
Powyższy dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas składa odpowiednie dokumenty określone w § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 188,
poz. 1155).

9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
9.1. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które zostały wymienione i opisane w
punktach od 8.1 do 8.2.

9.2. Wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty - wzór formularza zawiera załącznik
nr 3 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.

9.3. Pisemne zobowiązanie innych/ego podmiotu do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.

9.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę i złączone do niej dokumenty nie jest upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).
Pełnomocnictwo z określeniem zakresu i podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania zgodnie z zapisem w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć do oferty;

9.5. W przypadku, Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania ich w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców składających wspólną ofertę.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

10.1.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji
oraz porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.2. W Postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Wszelkiego rodzaju oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zwane zbiorczo
„korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

10.3.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu na numer
+(48 58)  660 76 61 lub +(48 58)  620 53 38.

10.4. W przypadku przekazywania korespondencji za pomocą faksu, każda ze Stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

10.5.    Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do



Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.6.    Wykonawca może w formie pisemnej lub za pomocą faksu zwrócić się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego  na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

10.7.    Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl  w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia.

10.8.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

10.9.    Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień dotyczących Postępowania są;
1)   w sprawach procedury zamówień publicznych, dokumentacji przetargowej:

Danuta Jereczek i Ewa Sikora Tel /fax:  +48 58 660 76 61

      2)  w sprawach merytorycznych – przedmiotu zamówienia:
Tamara Konefał
Wojciech Białkowski

 Tel/fax:  +48  58 660 76 21
 Tel/fax:  +48  58 660 76 60

10.11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali oględzin obiektu, dla którego są
przeznaczone dostawy stanowiące przedmiot zamówienia, w celu uzyskania wszelkich
informacji niezbędnych i koniecznych do przygotowania oferty. Koszty związane z
przeprowadzeniem oględzin ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. W przypadku
dokonania oględzin obiektu pytania i uwagi należy zgłaszać pisemnie lub faksem na
numer: +48 58 660 76 61 lub +  48 58  620 53 38.

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą
12.1.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
          związania ofertą.
12.4.  Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
          zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie
          zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1.  Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i

przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
13.2.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

niezależnie od wyniku Postępowania.
13.3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13.4. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną
ofertę).

13.5.    Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.6.  Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić w
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języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.
13.7.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
13.8.  Dokumenty dołączone do oferty w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z

oryginałem i podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy ( dalej „ osoby uprawnione”).

13.9.  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.10.  Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo zawierające określenie jego zakresu i podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisem w rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

13.11. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do podpisania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.

13.12. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne oraz powinny
zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W przypadku,
gdy podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być
opatrzone imiennymi pieczątkami.

13.13. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i kolejno ponumerowane oraz na
każdej zapisanej stronie umieszczony podpis osoby uprawnionej.

13.14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim
przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako  „ część jawna
oferty” i jako „część niejawna oferty”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie
Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.15. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

13.16. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu.
Na opakowaniu oferty umieścić swój identyfikator zawierający nazwę i adres
Wykonawcy, numer telefonu i faksu- by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert - oraz opisać w
następujący sposób:

„ Oferta na Dostawę mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji
       Ratowniczej w Sztutowie wraz z wykonaniem usług związanych. ”.

Nie otwierać przed 18.05.2009 r. godz. 13:15”.



13.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że uczyni to wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że
przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o zmianie oferty należy
złożyć w taki sam sposób jak ofertę, opisać w sposób wskazany w pkt.13.16. oraz
dodatkowo oznaczyć słowami „ZMIANA Nr …” .

13.18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

13.19. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13.20. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów
określonych w pkt.9 SIWZ.

14. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
14.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2.   Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.3.  Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
14.4.   Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

   występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców.
14.5.   Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców

składających wspólną ofertę.
14.6.   Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

   zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

14.7.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Morska Służba Poszukiwania i

Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (piętro II) do
dnia 18.05.2009 r. godz. 13:00.

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie Portu
Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez Biuro
Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy
uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.

15.2.    Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

15.3.    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.4.    Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2009 r. godz.13:15 w siedzibie
Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

15.5.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców składających
oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w tym między innymi: cenę, termin
wykonania, okres gwarancji.



15.7.    Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą być one
udostępnione.

15.8.    Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.15.5 i 15.6 SIWZ.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Cena ma uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
16.2.  Do porównania ofert będzie brana pod uwagę kwota wymieniona na

formularzu oferty  w pozycji – „Cena brutto”.
16.3.    Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym jako „cena brutto”. Cena

ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.4.    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej

skład elementów i uwzględniać obowiązujący w Polsce podatek VAT. Stawka VAT
musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

16.5. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.6. Jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

17.1.   Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez
Wykonawców niewykluczonych z Postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

17.2.   Oferty zostaną oceniona za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 100% 100

17.3.   Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego formularza oferty.
17.4.   Cena określa cenę brutto wymienioną w formularzu oferty  tj. z uwzględnieniem

obowiązującego w Polsce podatku VAT, wykonania przedmiotu zamówienia i
uwzględnia wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją.

17.5.   Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:

                                            C min
P =   C of     x 100

gdzie:
P- ilość punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najniższa cena brutto spośród ofert
C of- Cena brutto  badanej oferty



17.6.   Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija , a
końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punkta.

17.7.   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która uzyskała największą ilość
punktów.

17.8.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.    Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy
            złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje wymienione art. 92  ust.1
      pkt1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

          i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie

          zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2.    Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający

umieści na stronie internetowej http://www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia
publiczne/ Ogłoszenia oraz w miejscu publicznie dostępnym  na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.

18.3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.

18.4.    Umowę z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a  ustawy
Pzp.

18.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu formularz cenowy
zawierający dla każdego rodzaju wyposażenia wyszczególnioną ilość, cenę
jednostkową netto, wartość ogółem netto, kwotę VAT oraz wartość ogółem brutto.

18.6.    Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
18.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.8.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, że  zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania, o których mowa w
art.93 ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1.    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

20.2.    Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.

20.3.    Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
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20.4.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

20.5.    W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.20.4, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części wykonania umowy.

20.6.    Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach
określonych w tym załączniku

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1.    Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp.

21.2.    Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3.    Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez
Zamawiającego w Postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp można wnieść pisemny
protest do Zamawiającego. Zgodnie z przyjętą w Postępowaniu formą komunikowania
dopuszcza się złożenie protestu za pomocą faksu na numer: +(48 58) 660 76 61 lub
+(48 58) 620 53 38.

21.4.    Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

21.5.    Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią .

21.6.    Protest dotyczący treści ogłoszenia a także dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej www.sar.gov.pl zakładka
„Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia”

21.7.    Protest należy złożyć w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa,
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10.

21.8.    Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
21.9.    Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.11. Szczegóły dotyczące protestu określają art. 180-183 ustawy Pzp.
21.12. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków

udziału w Postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.13. Szczegóły dotyczące odwołania określają art.184-193 a ustawy Pzp.
21.14. Szczegóły dotyczące skargi do sądu określają art. 194-198 ustawy Pzp.
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22. Udostępnianie dokumentacji z Postępowania.
22.1.    Protokół z Postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Do ich udostępniania

upoważniona są niżej wymienione osoby:
Danuta JERECZEK i Ewa SIKORA Tel /fax:  +48 58 660 76 61

Załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z
zebrania wszystkich Wykonawców, o których mowa w art.38 ust. 3 ustawy Pzp,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Pozostałe załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
Postępowania.

22.2.    Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek, zgodnie z zasadami
określonymi w §5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października
2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
( Dz. U. Nr 188, poz.1154).

22.3.    Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

23. Postanowienia końcowe
23.1.    Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy, udostępnionych na stronie

internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne / Ogłoszenia.
23.2.    Dokumenty sporządzone w  języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na

język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
23.3.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania ofert

wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23.4.    W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

24. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp
Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty
Załącznik nr 4:  Wzór umowy
Załącznik nr 5:  Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058)
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Załącznik Nr 1. do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
       Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
       wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/03/09

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm.) na:

„Dostawę mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
wykonaniem usług związanych”

CPV: 39100000-3, 39700000-9

I. WYPOSAŻENIE I USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zestawienie wyposażenia, parametry techniczne
oraz miejsce dostawy.

1.1. Meble, sprzęt AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie

Tabela nr 1.

L.p
.

Rodzaj
wyposażenia

Wymiary w cm
(szer./gł./wys.)

Ilość
(szt.) Opis Miejsce dostawy

1. Szafa
ubraniowa

80 x 60 x 189 2 2-drzwiowa, drzwi otwierane,
na górze jedna półka, drążek
do wieszania garderoby
umieszczony na szerokość
szafy

Magazyn Gdynia-1
Sztutowo- pokój gościnny-1

2. Szafa
ubraniowa

30 x 60 x 189 5 1-drzwiowa, drzwi otwierane,
na górze jedna półka, drążek
do wieszania garderoby
umieszczony na szerokość
szafy

Sztutowo- dyżurka-5

3. Szafa
ubraniowa

60 x 60 x 189 1 2-drzwiowa, drzwi otwierane,
na górze jedna półka, drążek
do wieszania garderoby
umieszczony na szerokość
szafy

Sztutowo- biuro kierownika -1

4. Szafa
ubraniowa

50 x 50 x 200 12 2-drzwiowa, drzwi otwierane,
na górze jedna półka, drążek
do wieszania garderoby
umieszczony na szerokość
szafy

Sztutowo-szatnia ochotników-12



5. Ławka pod
szafki
ubraniowe

250 x 30 x 40 1 Prosta bez pleców, nogi
metalowe

Sztutowo-sztania ochotników-1

6. Ławka pod
szafki
ubraniowe

350 x 30 x 40 1 Prosta bez pleców, nogi
metalowe

Sztutowo-szatnia ochotników-1

 7. Szafa aktowa 80 x 35 x 189 1 2-drzwiowa, drzwi otwierane
zamykane na zamek. Drzwi do
połowy wysokości, w górnej
części półki szt. 2 z
możliwością regulacji
wysokości

Sztutowo- dyżurka-1

8. Szafa aktowa 60 x 40 x 189 2 2-drzwiowa, drzwi do połowy
wysokości, otwierane,
zamykane na zamek, w górnej
części półki szt.2 z
możliwością regulacji
wysokości

Sztutowo biuro-1
 Sztutowo pomieszczenie
gospodarcze-1

9. Szafka pod TV 60 x 50 x 60 1 Wykonana z płyty meblowej,
pełna z jedną półką

Sztutowo-pokój gościnny-1

10. Szafa aktowa 80 x 40 x 189 1 Drzwi suwane, półki szt. 4 z
możliwością regulacji
wysokości

Sztutowo-biuro-1

11. Podstawka pod
monitor

30 x 30 x 10 1 Wykonana z płyty meblowej
w kolorze buk

Sztutowo-dyżurka-1

12. Podstawka pod
telefon

20 x 20 x 10 1 Wykonana z płyty meblowej
w kolorze buk

Sztutowo-dyżurka-1

13. Szafa aktowa 80 x 40 x 189 1 2-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne, z czterema półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

14.  Szafa aktowa 80 x 40 x 185 1 2-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne, z czterema półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

15. Szafa aktowa 60 x 40 x 189 1 1-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne, z czterema półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

16. Nadstawka na
szafę

60 x 40 x 40 2 1-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne,

Magazyn Gdynia-2

17. Nadstawka na
szafę

80 x 40 x 40 4 2-drzwiowe, drzwi otwierane
pełne,

Magazyn Gdynia-4

18. Komoda 80 x 40 x 110 1 2-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne, z dwoma półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

19. Komoda 80 x 35 x 75 1 2-drzwiowa, drzwi suwane
pełne, z jedną półką o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

20. Komoda 50 x 40 x 80 1 1-drzwiowa, drzwi otwierane
pełne, z jedną półką o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1

21. Szafka nocna  45 x 40 x 45 2 Z dwoma szufladami Sztutowo pokój gościnny-2
22. Biurko

komputerowe
proste

120 x 70 x 76 1 Zgodnie z opisem zawartym w
pkt 1. Biurka

Magazyn Gdynia-1

23. Biurko
komputerowe
narożne

130/230 x 50 x 76 1  Lewa część biurka o
szerokości 230 , prawa 130,
wysuwana szuflada na
klawiaturę w części centralnej,
reszta zgodnie z opisem

Sztutowo- dyżurka-1



zawartym w pkt 1. Biurka
24. Nadstawka na

biurko
130/230 x 20 x 20 1 Nadstawka na biurko poz. 22 Sztutowo- dyżurka-1

25. Półka narożna
wisząca nad
biurko narożne

70/120 x 25 x 30 1 Lewa część o szerokości 70,
prawa 120

Sztutowo- dyżurka-1

26. Biurko
komputerowe
proste

140 x 70 x 76 1 Bez wysuwanej szuflady na
klawiaturę, reszta zgodnie z
opisem zawartym w pkt 1.
Biurka

Magazyn Gdynia-1

27. Biurko
komputerowe
proste

150 x 70 x 76 1 Z wysuwaną szufladą na
klawiaturę. reszta zgodnie z
opisem zawartym w pkt 1.
Biurka

Sztutowo- biuro kierownika-1

28. Biurko
komputerowe
proste

120 x 60 x 76 1 Z wysuwaną szufladą na
klawiaturę. reszta zgodnie z
opisem zawartym w pkt 1.
Biurka

Sztutowo-sala odpraw-1

29. Biurko pod
komputer z
szafką
montowaną na
stałe

140 x 60 x 76 1 Z lewej strony szafka
połączona na stałe z biurkiem,
z prawej strony noga w
kolorze alu. Szafka bez
pleców, drzwi lewe szklane
zamykane na magnes. Szafka
z zamontowanymi szynami do
urządzeń w obudowach
RACK 19”. Wymiary
zewnętrzne i wewnętrzne
szafki uzależnione od rodzaju
i sposobu montażu szyn typu
RACK 19”. W blacie otwór na
kable w części centralnej
tylnej. reszta zgodnie z opisem
zawartym w pkt 1. Biurka

Magazyn Gdynia-1

30. Biurko pod
komputer z
szafką
montowaną na
stałe

140 x 60 x 76 1 Z prawej strony szafka
montowana na stałe, z lewej
strony noga w kolorze alu.
Szafka bez pleców, drzwi
prawe szklane zamykane na
magnes. Szafka z
zamontowanymi szynami do
urządzeń w obudowach
RACK 19”. Wymiary
zewnętrzne i wewnętrzne
szafki uzależnione od rodzaju
i sposobu montażu szyn typu
RACK 19”. W blacie otwór na
kable w części centralnej
tylnej. reszta zgodnie z opisem
zawartym w pkt 1. Biurka

Magazyn Gdynia-1

31. Szafka RTV 45 x 45 x 45 1 Szafka bez pleców, drzwiczki
szklane prawe zamykane na
magnes. Półki szt. 3 z
możliwością regulacji
wysokości.

Magazyn Gdynia-1

32. Kontenerek
jezdny pod
biurko

40 x 50 x 58 8 Z trzema szufladami, zamek
centralny, uchwyty metalowe
– pałąk satyna, prowadnice
szuflad rolkowe

Magazyn Gdynia-2
Sztutowo-dyżurka-3
Sztutowo-biuro kierownika-2
Sztutowo-sala odpraw-1



33. Krzesła
obrotowe na
kółkach

26 Z regulacją odchylenia i
wysokości oparcia oraz
głębokości siedziska,
regulowane podłokietniki,
podnośnik pneumatyczny,
tapicerka – tkanina

Magazyn Gdynia-23
Sztutowo-dyżurka-1
Sztutowo-biuro kierownika-1
Sztutowo sala odpraw-1

34. Krzesła
obrotowe na
stopkach

5 Z regulacją odchylenia i
wysokości oparcia oraz
głębokości siedziska,
regulowane podłokietniki,
podnośnik pneumatyczny,
tapicerka – tkanina,

Magazyn Gdynia-5

35 Krzesła
tapicerowane
konferencyjne

16 Krzesła typu ISO, stelaż
metalowy, siedzisko i oparcie
tapicerowane

Sztutowo sala odpraw-16

36. Fotele
obrotowe na
stopkach

3 Ergonomiczne, do biurek,
podnośnik pneumatyczny,

Magazyn Gdynia-3

37. Kanapa
narożna

280 (lewa strona)x
230 (prawa strona)

1 Kolor tapicerki – jasny brąz,
stelaż w kolorze buk

Magazyn Gdynia-1

38. Wersalka
dwuosobowa

190 x 90 (wymiary
w pozycji
rozłożonej)

3 Z pojemnikiem na pościel,
płaska powierzchnia spania, z
podłokietnikami, tapicerka –
tkanina w kolorze ciemno
niebieskim szt.1 i kolorze
brązowym szt.2, stelaż w
kolorze buk

Magazyn Gdynia-1
Sztutowo-dyżurka-1
Sztutowo- pokój gościnny-1

39. Stolik
okolicznościo
wy

60 x 60 x 60 3 Blat wykonany z płyty
meblowej na nogach
metalowych w kolorze alu
(szarym)

Magazyn Gdynia-1
 Sztutowo-dyżurka-1
 Sztutowo- klatka schodowa-1

40. Stół 120 x 70 x 76 6 Nogi metalowe w kolorze alu,
blat płyta meblowa w kolorze
buk

Sztutowo- sala odpraw-6

41. Stół
rozsuwany

50-100 x 60 x 76 1 Blat wykonany z płyty
meblowej, nogi metalowe w
kolorze alu(szarym)

Sztutowo-dyżurka-1

42. Stół 120 x 100 x 76 2 Blat wykonany z płyty
meblowej, nogi metalowe w
kolorze Alu(szarym)

Sztutowo-biuro kierownika-
Sztutowo-śniadania-1

43. Stół 100 x 80 x 76 1 Blat wykonany z płyty
meblowej, nogi metalowe w
kolorze Alu(szarym)

Sztutowo-pokój gościnny-1

44. Fotele
wypoczynkow
e

6 Na stelażu z drewna giętego z
drewnianymi podłokietnikami
w kolorze
– buk,  ergonomiczne,
tapicerowane siedzisko z
wysokim oparciem, tapicerka
z materiału

Magazyn Gdynia-4
Sztutowo-dyżurka-2

45. Krzesła
tapicerowane

11 stelaż metalowy, siedzisko
i oparcie tapicerowane,
oparcie kolor beżowy

Sztutowo-biuro kierownika-4,
Sztutowo-pokój gościnny-4,
Sztutowo-dyżurka-3



46. Krzesła
tapicerowane z
podłokietnika
mi

2 Stelaż metalowy, siedzisko i
oparcie tapicerowane,
podłokietniki obite drewnem
giętym

Sztutowo- klatka schodowa-2

47. Krzesła
kuchenne

4 rama stalowa, chromowana,
siedzisko i oparcie z drewna
giętego

Sztutowo- śniadalnia-4

48. Wieszak
ścienny
wiszący

60 x 100 2 Płyta z 5 wieszakami,
szerokość 60, wysokość100

Sztutowo-dyżurka-1
Sztutowo- pokój gościnny-1

49. Wieszak
ścienny
wiszący

20 x 200 1 Płyta z 20 wieszakami,
szerokość 200, wysokość 20

Sztutowo- szatnia ochotników-1

50. Wieszak
stojący

Wys. 190 5 Sztutowo-biuro-1
Sztutowo-sala odpraw-2
Sztutowo-klatka schodowa-2

50 x 50 x 82 1 Z jedną szufladą na sztućce i
dwoma półkami

90 x 90 x 82 1 Narożna z rusztami na garnki

51.  Szafki
kuchenne
stojące

80 x 50 x 82 1 Pod zlewozmywak

Magazyn Gdynia-3

40 x 30 x 72 1 Z dwoma półkami
60 x 30 x 40 1
30 x 30 x 72 1 Z dwoma półkami

52. Szafki
kuchenne
wiszące

60 x 60 x 72 2 Narożna z półkami

Magazyn Gdynia-5

56 x 215 1
56 x 90 1

53. Blat kuchenny

56 x 50 1

Grubość blatów 28 mm Magazyn Gdynia-3

54. Szafka
łazienkowa z
lustrem

50 x 12 x 50 2 Wykonana z płyty MDF
lakierowanej w kolorze
białym, 1-drzwiowa, drzwi z
lustrem, z dwoma półkami o
regulowanej wysokości

Sztutowo- łazienka przy dyżurce-1
 Sztutowo- pokój gościnny-1

55. Szafka
łazienkowa
stojąca

30 x 35 x 85 2 Wykonana z płyty MDF
lakierowanej w kolorze
białym. W części górnej jedna
szufladka, w części dolnej
drzwiczki. Jedna sztuka
drzwiczki lewe oraz jedna
sztuka drzwiczki prawe

Sztutowo-łazienka przy dyżurce-2

56. Szafka
łazienkowa z
lustrem

60 x 12 x 50 9 Wykonana z płyty MDF
lakierowanej w kolorze
białym, 1-drzwiowa, drzwi z
lustrem, z dwoma półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-9

57. Szafka
łazienkowa z
umywalką

52 x 82 x 35 1 W kolorze białym Magazyn Gdynia-1

58. Szafka
łazienkowa z
umywalką

40 x 74 x 24 1 W kolorze białym Magazyn Gdynia-1

59. Szafka
łazienkowa
stojąca

60 x 30 x 182 1 W kolorze białym,1-
drzwiowa, drzwi z matowym
szkłem, z półkami o
regulowanej wysokości

Magazyn Gdynia-1



60. Szafka
metalowa

40 x 50 x 200 6 Szafy jednodrzwiowe bez
przegródek i półek, wewnątrz
tylko drążek na wieszaki. Na
drzwiach otwory
wentylacyjne, zamykane na
kluczyk

Magazyn Gdynia-6

119 x 36 x 204 do
319

261. Regały
metalowe
segmentowe 79 x 60 x 204 do

319
2

System regałów do
przechowywania ciężkich
elementów, zgodnie z opisem
zawartym w pkt 3

Magazyn Gdynia-4

62. Zabudowa
kuchenna na
wymiar nr 1.
Szerokość 236
cm

1 Zabudowa kuchenna na
wymiar wraz z:
- kuchnia gazowo-elektryczna
z piekarnikiem (3x gaz z
podłączeniem do butli, 1x
elektr.+ elektr. piekarnik)
- chłodziarka zamrażarka pod
zabudowę
-kuchenka mikrofalowa
- okap
-zlewozmywak narożny z
wylewką

Wykonawca zaaranżuje
zabudowę z szafek
kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do
zabudowy sprzętu AGD oraz
blat

Sztutowo- kuchnia przy dyżurce-1

63. Zabudowa
kuchenna na
wymiar nr 2.
Szerokość 415
cm

1 Zabudowa kuchenna na
wymiar wraz z:
-chłodziarko zamrażarka
-kuchnia elektryczna z
piekarnikiem
-kuchenka mikrofalowa
- pochłaniacz węglowy
-zlewozmywak z wylewką

Wykonawca zaaranżuje
zabudowę z szafek
kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do
zabudowy sprzętu AGD oraz
blat

Sztutowo- śniadalnia
pomieszczenie-1

64. Zabudowa
kuchenna na
wymiar nr 3.
Szerokość 159
cm

1 Zabudowa kuchenna na
wymiar wraz z:
-lodówka,
- płyta grzewcza elektryczna
- zlewozmywak z wylewką

Wykonawca zaaranżuje
zabudowę z szafek
kuchennych stojących i
wiszących w tym szafki do
zabudowy sprzętu AGD oraz
blat

Sztutowo- pokój gościnny-1



1. BIURKA

Meble wykonane z płyty meblowej, melaminowanej o wysokiej odporności na ścieranie,
uderzenia, zabrudzenia, wysokie temperatury. Blaty biurek, stołów wykonane z laminatów typu
HPL lub winny posiadać podobne właściwości.

Blaty wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm oklejanej 2 mm PCV
(klejone na gorąco). Stelaż biurek metalowy, w kolorze Alu (szarym) z poziomym i pionowym
prowadzeniem kabli, ukrytym w nodze oraz poziomej belce łączącej, biegnącej pod blatem.
Stelaż biurka składa się ze stopy, kolumny pionowej wraz z maskownicą, wsporników blatu i
belki łączącej poziomej (kanału kablowego). Stopa – tłoczona z blachy. W stopach metalowe
regulatory poziomu. Kolumna pionowa wykonana z blachy giętej.

Biurko z metalowym koszem na jednostkę główną komputera (obudowa typu midi-tower)
zintegrowany ze stelażem biurka. Pod blatem biurka – wysuwana półka na klawiaturę.

2. SZAFY, SZAFKI, KOMODY, NADSTAWKI,  REGAŁY, STOLIKI, STOŁY

Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej (konstrukcje, drzwi, półki, blaty) o
grubości 18 mm, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty (klejonym na
gorąco).
Blaty stołów wykonane z płyty meblowej melaminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczone
PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty(klejonym na gorąco).

Szafy – plecy z płyty pilśniowej HDF w kolorze mebli, wpuszczane między bokami
konstrukcji na głębokość płyty 3 mm.

Półki w szafach ubraniowych, aktowych, regałach, komodach, szafkach kuchennych –
wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, oklejane 2 mm PCV.
Drzwi szaf ubraniowych, aktowych, regałów, szafek niskich i kuchennych – nakładane.

Meble powinny posiadać regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami
umieszczonymi w cokole.
Wysokość cokołu mebli – 6 cm.

Stelaże stołów wg opisów w tabeli. Końce nóg powinny być zabezpieczone stopkami z
tworzywa sztucznego.

3. REGAŁY METALOWE

System regałów magazynowych do przechowywania ciężkich elementów.
Regały systemowe o wysokości 204 – 319 cm z możliwością regulacji wysokości słupków
pionowych oraz regulacji wysokości na jakiej będą mocowane półki w poszczególnych
segmentach. Konstrukcja stalowa w systemie nóg w kształcie litery L z możliwością
mocowania nóg do ściany i do sufitu.
Półki ażurowe stalowe.
Ilość półek w segmencie 6 sztuk.
Materiał, z którego mają być wykonane elementy regału – stal galwanizowana.
Regał ma się składać z:
-  dwa segmenty o głębokości półek 36 cm i szerokości 119 cm, obciążenie maksymalne



    jednej sekcji 225 kg, obciążenie maksymalne jednej półki 65 kg,
-  dwa segmenty o głębokości półek 60 cm i szerokości 79 cm, obciążenie maksymalne jednej
    sekcji 225 kg, obciążenie maksymalne jednej półki 70 kg.
Dodatkowe elementy systemu regałów: listwy, zaczepy i haki do mocowania sprzętu
pomocniczego i narzędzi.

4. ZABUDOWY KUCHNI

Wykonawca zaprojektuje zabudowy kuchni w sposób funkcjonalny i optymalny ilościowo w
zależności od wymiarów poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych do zabudowy.

5. KOLORYSTYKA

Meble – w kolorze buku.
Wersalki, krzesła, fotele – kolor tapicerki do uzgodnienia.

II. WYMAGANE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania usług
Wykonawca dostarczy przy dostawie Towarów instrukcje obsługi i konserwacji
(wydane w języku polskim)- jeżeli są wymagane, certyfikaty, i tp.

2. Odbiór Towarów oraz Usług związanych

Protokół Ostatecznego Odbioru Towarów i Usług- dokument świadczący o odbiorze
przez Użytkownika wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę Towarów i
wykonanych Usług objętych zamówieniem- dla jego ważności musi być podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Protokół Ostatecznego Odbioru powinien zawierać:

a) wykaz dostarczonych przez Wykonawcę Towarów i Usług zawierający krótki opis i
ilość dostarczonych towarów oraz poświadczenie ich odbioru bez żadnych uwag i
zastrzeżeń;

b) poświadczenie stron, że Usługi związane z Umową zostały wykonane.
c) Podpisany przez strony (Wykonawca, Zamawiający) dokument stanowi podstawę

do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

3. Gwarancja

3.1. Wykonawca zaoferuje okres bezwarunkowej gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
3.2. Wykonawca gwarantuje, że Towary dostarczone w ramach Zamówienia są nowe,

nieużywane, są ostatnim lub bieżącym modelem i posiadają wszelkie najnowsze
udoskonalenia i rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, chyba że SIWZ stanowi
inaczej

3.3. Wykonawca gwarantuje, że Towary dostarczone w ramach niniejszego Zamówienia są
wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawstwa(chyba, że rozwiązania
konstrukcyjne i/lub materiał jest narzucony w Specyfikacjach Zamawiającego) lub
wynikających z jakiegokolwiek działania czy niedopatrzenia Wykonawcy, a które
mogłyby ujawnić się w czasie normalnego użytkowania.



3.4. Bezwarunkowa gwarancja będzie ważna przez okres wskazany w Ofercie, licząc od
daty ostatecznego odbioru Towarów przez Zamawiającego. Zamawiający natychmiast
zawiadomi Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek reklamacjach w ramach tej
gwarancji. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Wykonawca, w terminie podanym w
Ofercie i możliwie jak najszybciej, naprawi lub wymieni wadliwe Towary lub ich
części, bez kosztów dla Zamawiającego.

3.5. Jeżeli Wykonawca będąc powiadomionym o usterkach, nie usunie ich w terminie
podanym w Ofercie to Zamawiający może w rozsądnym czasie podjąć takie działania,
jakie będą konieczne w celu usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie
tracąc żadnych praw wynikających z Umowy, jakie Zamawiający może mieć wobec
Wykonawcy.



Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

………………………………………..……
              / pieczątka adresowa firmy wykonawcy/

O Ś W I A D C Z E N I E

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
       Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
       wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/03/09

Przystępując do udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczamy, że:

1. posiadamy wymagane ustawami uprawnienia do wykonania działalności lub
czynności objętych niniejszym zamówieniem,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / w załączeniu do
oferty przedłożyliśmy pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr  171, poz. 1058).

*/ niepotrzebne skreślić

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 3 do SIWZ
wzór formularza oferty

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
                Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
                wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/03/09

O  F  E  R  T  A

DANE WYKONAWCY: ( w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy wpisać dane podmiotu
uprawnionego – pełnomocnika)
Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składam / składamy *)ofertę na wykonanie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  p.n.:

Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
wykonaniem usług związanych

Oświadczam / Oświadczamy *) , że zapoznałem się / zapoznaliśmy się *) ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę / wnosimy*) do niej żadnych zastrzeżeń.
Oferuję / oferujemy *) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto ………... …………………………………………….………………PLN

Słownie cena brutto oferty:

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

…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam / Oświadczamy *), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem całości  przedmiotu zamówienia.



Oświadczam / Oświadczamy *), że oferowana przez nas dostawa wraz z wykonaniem usług związanych
jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  do …………….

Oświadczam / Oświadczamy *), że na dostarczone towary i usługi zobowiązuję się /
zobowiązujemy się *) udzielić bezwarunkowej gwarancji  na okres ……… miesięcy licząc od
daty podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego, tj. zgodnie z wymaganiem Zamawiającego
określonym w §5  wzoru umowy.

Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia *

Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiekolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu
na wykonanie zamówienia.

Informuję / Informujemy *), że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców,
którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia *
( należy wymienić zakres prac lub czynności) …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Gwarantuję / Gwarantujemy *) należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie zamówienia.

Uważam / Uważamy *) się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach wymienionych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:
………………………………………….  ……………………………………….

 …………………………………………  ……………………………………….

 ………………………………………….  ………………………………………..

 ………………………………………….  ……………………………………….

 ………………………………………….  ……………………………………….

 …………………………………………  ……………………………………….

 ………………………………………….  ………………………………………

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

-------------------------------
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do SIWZ
      wzór umowy

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
       Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
       wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/03/09

UMOWA(WZÓR) NR  1/2009

zawarta w dniu ………………………………….. w Gdyni  pomiędzy:

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z siedzibą 81-340 Gdynia,
ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.  Marek Długosz -  Dyrektor
2.  Iwona Szamocka - p.o. Głównego Księgowego

a

……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.  ……………………………………………………
2.  ……………………………………………………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak:NZ- NA/I/PN/03/09)
p.n. Dostawa mebli i sprzętu AGD dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie wraz z
wykonaniem usług związanych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm:
Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1.  Przedmiotem umowy jest dostawa mebli i sprzętu AGD zwanych w dalszej części umowy
     w skrócie „wyposażeniem” dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Sztutowie oraz
     wykonanie usług związanych z dostawą, w tym:

a) dostawa mebli do miejsc dostawy zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym
w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tabela nr 1,

b) montaż oraz ustawienie dostarczonych mebli i sprzętu AGD w pomieszczeniach Stacji
      – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wskazówkami Zamawiającego,

c) dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, dla każdej jednostki dostarczonych
      towarów, która takich wymaga.

2.  Formularz Oferty Wykonawcy z dnia ………………………………. wraz z Formularzem
     Cenowym stanowią załączniki do niniejszej umowy.



§ 2.

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia
      22 czerwca 2009 r.

2.  Łącznie z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku
     polskim oraz atesty, certyfikaty, świadectwa, świadczące o jakości zastosowanych
     materiałów, urządzeń oraz o ich dopuszczeniu do użytku, zgodnie z obowiązującym
     prawem.

§ 3.

1.  Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę:
     cena netto ogółem: …………………………… (słownie: ……………………………..
     ………………………………………………………………) złotych, plus podatek VAT
     w stawce….., tj. brutto ogółem ……………………………………. (słownie: ……………
     ……………………………………………………………………………………) złotych.
     Wynagrodzenie obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją
     umowy, takich jak: wszystkie składniki wynikające z obowiązujących w momencie
     składania oferty przepisów państwowych i lokalnych, jak podatki i cła, oraz obejmuje
     wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
     w tym: transportu wyposażenia do miejsc dostawy, ubezpieczenie dostawy, koszty
     montażu, dozoru dostarczonego wyposażenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności
     cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim.

2.  Faktura będzie wystawiona na Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni z
     siedzibą: 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10. Podstawą do wystawienia faktury przez
     Wykonawcę będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i
     Zamawiającego  Protokół zdawczo – odbiorczy.

3.  Płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po realizacji zamówienia.

4.  Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury
     Zamawiającemu, jeżeli załączony Protokół zdawczo – odbiorczy będzie podpisany przez
     Strony z datą wcześniejszą niż data złożenia faktury lub z datą złożenia faktury.

5.  Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP 586-20-76-216.

7.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, jego NIP …………………………… .

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich w
zakresie patentów, znaków handlowych, wzorów użytkowych.

§ 5.

1.  Wykonawca udziela na dostarczone towary i usługi 24 miesiące bezwarunkowej
     gwarancji, licząc od daty podpisania Protokółu zdawczo – odbiorczego, przy czym:



a) czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki wynosi 24 godziny,
b) termin usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym wynosi 120 godzin.

2.  Jeżeli Wykonawca będąc powiadomionym o usterkach, nie usunie ich w terminie podanym
     w ust. 1, to Zamawiający może podjąć takie działania, jakie będą konieczne w celu
     usunięcia usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych praw wynikających z
     umowy, jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy.

3.  Wykonawca oświadcza, że w okresie udzielonych gwarancji na dostarczone wyposażenie
     będzie posiadał wystarczające zapasy części zamiennych, aby zapewnić dostawę łatwo
     zużywających się części zamiennych dla dostarczonych towarów.

§ 6.

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących
     przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji
wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
      5 % wynagrodzenia brutto.

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie
     przedmiotu umowy.

3.  Zapłata przez Wykonawcę kar, o których mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości
     dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty odszkodowania uzupełniającego z tytułu
     faktycznie poniesionej szkody.

§ 7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto z zastrzeżeniem, że w
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 9.

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi polubownej, rozstrzygać
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy przewidziane w SIWZ, pod rygorem nieważności,
wymagają wyłącznie formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) Załącznik Nr 1 -  Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik Nr 2 -  Formularz Oferty Wykonawcy
3) Załącznik Nr 3 -  Formularz cenowy

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 5 do SIWZ

Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr  171, poz. 1058 )

art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego;

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1-3.



2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.
1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt.1 i 2;

 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt.3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
	określonymi w załączniku nr1 do SIWZ .
	Zakończenie wykonania zamówienia w terminie do 22.06.2009 r.
	podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w punkcie 8, na zasadzie kwalifikacji „ spełnia/ nie spełnia”. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki  udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego.
	7.4.Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
	udziału w Postępowaniu.
	7.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji zawartych w
	dokumentach, oświadczeniach i wykazach, które zostały złożone przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu - podstawa: art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy Pzp.
	7.6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o
	udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w
	sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to wówczas Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
	UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.
	Załącznik nr 1:
	Opis przedmiotu zamówienia
	Załącznik nr 2:
	Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
	Załącznik nr 3:
	Wzór formularza oferty
	Załącznik nr 4:
	Wzór umowy
	Załącznik nr 5:
	Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058)


