
Og oszenie na stron  www, wg og oszenia o zamówieniu BZP

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

Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku

Numer og oszenia: 7696 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

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: Budowa budynku stacji
ratowniczej Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w Tolkmicku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa budynku stacji ratowniczej Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa w Tolkmicku.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budow : a) budynku
parterowego z poddaszem u ytkowym, sk adaj cego si  z cz ci biurowo - socjalnej oraz
hangaru na ód  na poziomie parteru oraz zaplecza socjalnego w poziomie poddasza wraz z
pokojami za ogi b) masztu czno ci radiowej c) przy czy i infrastruktury wokó  budynku.

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.21.61.25-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.
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II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie:
31.10.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium nale y wnie  w kwocie: 50 000 z  (s ownie:
pi dziesi t tysi cy z otych ). 2. Termin wnoszenia wadium up ywa wraz z terminem
sk adania ofert. 3. Wykonawca mo e wnie  wadium w jednej z nast puj cych form: 1)
pieni dzu, 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-
kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por czeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z pó n.
zm.).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

o Warunek posiadania niezb dnej wiedzy i do wiadczenia Zamawiaj cy uzna za
spe niony je li Wykonawca wyka e, e w okresie ostatnich 5 lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest
krótszy - w tym okresie, nale ycie wykona  co najmniej: - jedn  robot  w
zakresie wykonania budynku o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni  250
m2 i kubaturze min. 1200 m3 oraz robót budowlanych obejmuj cych
zagospodarowanie placów i dróg o pow. min. 1200 m2. Jednocze nie
zamawiaj cy zastrzega i  uzna warunek za spe niony równie  wtedy gdy
wykonanie powy szego budynku oraz wykonanie robót zagospodarowania
placów i dróg odbywa o si  w ramach odr bnych inwestycji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

o Zamawiaj cy uzna powy szy warunek za spe niony, je li Wykonawca posiada
rodki finansowe lub zdolno  kredytow  o cznej wysoko ci min 250 000 z .



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 :

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania
warunku wiedzy i do wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu
lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca
wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e roboty
zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czone

informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj  wysoko
posiadanych rodków finansowych lub zdolno  kredytow  wykonawcy,
wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk adania ofert

Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe nienia warunków udzia u w
post powaniu na zdolno  finansow  innych podmiotów, przedk ada informacj
banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, dotycz  podmiotu, z
którego zdolno ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzaj  wysoko  posiadanych przez ten podmiot rodków finansowych lub
jego zdolno  kredytow , wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk adania ofert.
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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników - 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.
2. Pisemne zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb dnych zasobów w przypadku, gdy Wykonawca b dzie polega  na wiedzy i
do wiadczeniu lub zasobach podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

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

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  wyst pienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno ci wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacj
projektow , w sytuacji gdy ich wykonanie b dzie niezb dne do prawid owego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi na dzie  odbioru robót przepisami.
Wprowadzenie robót zamiennych nie spowoduje podwy szenia wynagrodzenia wykonawcy.
Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie zmiany materia ów i urz dze  przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, e zmiany te b  korzystne dla zamawiaj cego. B
to, przyk adowo okoliczno ci: a) powoduj ce obni enie kosztu ponoszonego przez
zamawiaj cego na eksploatacj  i konserwacj  wykonanego przedmiotu umowy b)
powoduj ce poprawienie parametrów technicznych c) wynikaj ce z aktualizacji rozwi za  z
uwagi na post p technologiczny lub zmiany obowi zuj cych przepisów. Powy sze zmiany



musz  by  ka dorazowo potwierdzone przez Zamawiaj cego. Przewiduje si  mo liwo
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych
robót b dzie zb dne do prawid owego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowi zuj cymi na dzie  odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy
okre lonego w ust. 1., z równoczesnym obni eniem wynagrodzenia Wykonawcy. Zasady
obliczenia warto ci, o któr  zostanie obni one wynagrodzenie Wykonawcy, zosta y wskazane
w par. 13 umowy Przewiduje si  mozliwos  przesuniecia terminu realizacji umowy, w
przypadku wyst pienia si y wy szej, zgodnie z umow

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, zespó  ds
zamówie  publicznych.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub
ofert: 26.01.2012 godzina 09:45, miejsce: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81 -340 Gdynia, sekretariat, 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
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