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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 dwóch żurawi słupowych
obrotowych dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Darłowie oraz Morskiej Stacji Ratowniczej we
Władysławowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa dwóch żurawi słupowych obrotowych dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Darłowie oraz
Morskiej Stacji Ratowniczej we Władysławowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2
ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI



· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

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

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· inne dokumenty
Opis techniczny oferowanych urządzeń

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie art. 22 ustawy Pzp, sporządzone wg zał. nr 2 do SIWZ. Ponadto w celu
wykazania reprezentacji należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej b)w przypadku działania Wykonawcy
przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 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. W przypadku gdy oferta składana przez spółkę cywilną nie
jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów
potwierdzających umocowanie podpisującego ofertę do dokonywania czynności w imieniu spółki z
pominięciem pozostałych wspólników, np. uchwałę wspólników, umowę spółki.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących
zmian w umowie: 1) zmiana terminu: a) jeżeli zmiana ta będzie wynikała z niezależnych przyczyn
lezących po stronie Zamawiającego b) zmiana ta będzie wynikała z udokumentowanych nie
zawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2) zmiana wynikająca z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
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 Służba
Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Zespół ds zamówień publicznych
(piętro II).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul.
Hryniewickiego 10, Sekretariat (piętro II).
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

Data umieszczenia na stronie internetowej: 18.03.2010.
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