Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.sar.gov.pl

Gdynia: Dostawa mebli dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu, wraz z wykonaniem
usług związanych
Numer ogłoszenia: 458282 - 2013; data zamieszczenia: 09.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.
·

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Morskiej
Stacji Ratowniczej w Helu, wraz z wykonaniem usług związanych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli, (oraz pełnienie usług serwisu
gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji) będących wyposażeniem Morskiej Stacji
Ratowniczej w Helu. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia, a dodatkowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zawarte zostały w
zał. nr 5 - Wzór umowy. Wyznaczenie parametrów technicznych i funkcjonalnych na
wskazanym poziomie podyktowane zostało potrzebami Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
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:
23.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust 1 ustawy, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, co najmniej dwie dostawy mebli o wartości nie mniejszej niż 200
000 zł brutto każda. Przez określenie dostawy odpowiadające swoim rodzajem
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający
rozumie realizacja zamówień obejmujących dostawę mebli

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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
·

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
·

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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 ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów i
fakt ten wskazuje celem potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, a
powołanie się na doświadczenie innego podmiotu obejmuje należyte wykonanie obu
wymaganych dostaw mebli, Zamawiający wymaga by podmiot na którego doświadczenie
powołuje sie wykonawca, realizował w znacznej części dostawę mebli i nadzorował ich
montaż (ewentualnie uczestniczył w realizacji tego zakresu w inny sposób wyraźnie
wskazujący na jego czynny udział). Oświadczenie lub inny dokument wyraźnie na to
wskazujący Wykonawca winien jest dołączyć do oferty. 2. w odniesieniu do wykazu
wykonanych dostaw, o których mowa w pkt III.4.1), Zamawiający wskazuje iż
wystarczającym bedzie, dla wykazania posiadania wymaganego doświadczenia, wskazanie w
wykazie jedynie dwóch dostaw, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1) tj. należycie
zrealizowanych w terminie ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, dwóch dostaw
mebli o wartości 200 000 zł brutto każda. 3. W miejsce poświadczeń należytego wykonania
dostaw, o których mowa w pktIII.4.1) ogłoszenia, wykonawca może przedłożyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw na warunkach par. 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane. (dz.U. nr 226, poz. 1817) 4. W przypadku działania Wykonawcy przez
pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności. 5. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy

będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się
dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników do
dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.:
umowę spółki, uchwałę wspólników.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·
·

1 - Cena - 70
2 - okres gwarancji - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wypełniając dyspozycję art. 144 Pzp, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza możliwość
zmiany wymiarów lub rozwiązań technicznych i funkcjonalnych wskazanego przez
Zamawiającego asortymentu, jeśli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie okaże się
bardziej funkcjonalne niż wskazane przez Zamawiającego. Niniejsze zmiany nie mogą
prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska
Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (Zespół ds
zamówień publicznych, piętro II).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Morska Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, (sekretariat, II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Dyrektor
Marek Długosz

