
Gdynia: Wykonanie remontu dla odnowienia klasy PRS statku
m/s CZESŁAW-2.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 157222 - 2008;
data zamieszczenia: 11.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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, fax 058 620-53-38, 6607661.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dla
odnowienia klasy PRS statku m/s CZESŁAW-2..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu dla odnowienia klasy PRS statku
m/s CZESŁAW-2 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.24.10.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data
zakończenia: 25.09.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA



· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1.)O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.

2.)Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach składających się na ofertę i
wymaganych niniejszą SIWZ, na zasadzie kwalifikacji spełnia lub nie spełnia.

3.)Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymienione w punkcie 1.) . Nie spełnienie
któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania.

4.)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1.warunki wymienione w pkt.1.1-1.3. Wykonawcy składający wspólną ofertę mogą
spełniać łącznie.
4.2.warunek określony w pkt.1.4. musi spełniać każdy z Wykonawców występujących
wspólnie.

5.)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty i
oświadczenia składane przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:

· A. aktualny 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,

· B. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego



Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,

· C. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp

· 2.Oświadczenia i inne dokumenty jakie należy złożyć z ofertą:
A. Formularz oferty sporządzony przez Wykonawcę w/g wzoru określonego przez
Zamawiającego.
B. Formularz cenowy.
C. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę i załączone 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.
D.W przypadku, Wykonawców występujących wspólnie do wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 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.

3.Ofertę należy złożyć w języku polskim.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Zespół ds. Zamówień Publicznych,81-340 Gdynia ul.
Hryniewickiego 10.



IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-
340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, Sekretariat (piętro II)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: NIE


