Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.sar.gov.pl

Gdynia: Dostawa samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do
ratownictwa morskiego
Numer og oszenia: 131170 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.
Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.sar.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: pa stwowa jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa samochodu osobowego
klasy terenowej przystosowanego do ratownictwa morskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa samochodu osobowego klasy terenowej przystosowanego do
ratownictwa morskiego, dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa. Parametry
techniczne i funkcjonalne samochodu oraz warunki realizacji zamówienia wskazane zosta y w
za . nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, oraz za . nr 4 do siwz - Wzór umowy. Wyznaczenie
parametrów technicznych i funkcjonalnych na wskazanym poziomie podyktowane zosta o
potrzebami Zamawiaj cego wynikaj cymi z prowadzenia dzia ratowniczych w trudno
dost pnych miejscach pasa brzegowego wybrze a.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe niaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza si z

enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z

enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 150.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie

da wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków
udzia u w post powaniu, nale y przed
:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nale y przed
:
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedk ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce
zamieszkania potwierdzaj cy, e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ CYCH, E OFEROWANE
DOSTAWY , US UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRE LONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane odpowiadaj
okre lonym wymaganiom nale y przed
:
inne dokumenty
a) opis techniczny i instrukcje obs ugi samochodu w j. polskim b) dokument
potwierdzaj cy spe nienie warunków technicznych przewidywanych przez
obowi zuj ce przepisy prawa dla samochodów osobowo - terenowych
poruszaj cych si po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez
przepisy prawa wspólnotowego UE dla tego typu samochodu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zaleca si z enie dokumentów potwierdzaj cych umocowanie do z enia oferty, w tym: a)
w przypadku przedsi biorcy, który podlega wpisowi do ewidencji dzia alno ci gospodarczej aktualne za wiadczenie o wpisie do dzia alno ci gospodarczej, które nale y z
w
oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez Wykonawc lub wydruk
ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej, b) w
przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników oprócz dokumentów, o których
mowa w pkt. a równie pe nomocnictwo w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie.
Pe nomocnictwo winno okre la jego zakres i by udzielone przez Wykonawc lub osob /y
umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci. Zaleca si równie do czenie do oferty
zdj cia lub zdj pojazdu, celem u atwienia weryfikacji oferty, natomiast z uwagi na ich
jedynie pomocniczy charakter, w przypadku ich braku - Zamawiaj cy dokona oceny tre ci
oferty na podstawie pozosta ych dokumentów, a w przypadku niepe nej informacji - poprosi o
ich uzupe nienie
III.7) Czy ogranicza si mo liwo ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepe nosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu (typ/ wariant/wersja) samochodu, który
wykonawca zaoferowa w post powaniu i niemo liwo ci dostarczenia jego Zamawiaj cemu,
Wykonawca zobowi zany jest zapewni samochód b cy technicznym nast pc samochodu
pierwotnie zaoferowanego. 2. W sytuacji, gdy model b cy nast pc ma gorsze parametry
lub nie posiada wszystkich cech u ytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowi zany
jest dostarczy model inny o identycznych lub lepszych parametrach. 3. Przed wykonaniem
dostawy Wykonawca zobowi zany jest z
u Zamawiaj cego o wiadczenie
potwierdzaj ce niemo liwo dostarczenia oferowanego samochodu oraz wskaza model
(typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego wraz z zapewnieniem o spe nieniu
minimalnych parametrów wymaganych. 4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiaj cego w
terminie 3 dni od otrzymania o wiadczenia uznaje si jako zgod na zmian . 5. W przypadku,
o którym mowa powy ej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Morska
ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Zespól ds
zamówie publicznych, p.II.
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub
ofert: 09.05.2012 godzina 09:45, miejsce: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Zespól ds zamówie publicznych, p.II.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by przeznaczone
na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie

Z upowa nienia Dyrektora
/-/
Marek Szczepaniak

