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

Gdynia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej modernizacji
Nabrze a Slipowego Basenu B w Porcie Hel
Numer og oszenia: 316288 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi
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: Wykonanie dokumentacji
projektowej budowlano - wykonawczej modernizacji Nabrze a Slipowego Basenu B w Porcie
Hel.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz
z pe nieniem nadzoru autorskiego modernizacji Nabrze a Slipowego Basenu B w Porcie Hel
o d ugo ci ok. 115m Opracowanie dokumentacji obejmuje: a) remont nawierzchni ok.
2000m2 i uzupe nienie ubytków gruntowych b) monta dodatkowych czterech polerów
cumowniczych, c) monta odbijaczy typu Milanówek lub podobnych w rozstawie co 2m,
(podobne nale y rozumie jako równowa ne, tj. o nie ni szych paramentach funkcjonalno ytkowych) d) odtworzenie wa u przeciwzalewowego o d ugo ci 20m oddzielaj cego
dzia budowlan od nabrze a, e) monta rozdzielnicy zasilaj cej statek z l du, f) wykonanie
instalacji zasilaj cej statek w wod s odk (po czenie z planowanym projektowany,
budynkiem) g) wykonanie instalacji o wietlenia nabrze a (zasilanie z planowanego
projektowanego budynku) h) likwidacja torów kolejowych Dokumentacja projektowa winna

obejmowa (etap dokumentacji): a) inwentaryzacj istniej cej konstrukcji b) wykonanie
projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezb dnymi uzgodnieniami c) wykonanie
przedmiaru robót oraz kosztorysu d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych e) uzyskanie pozwolenia na budow f) badanie dna w odleg ci 15m od
nabrze a, sonda i pomiary geodezyjne W ramach nadzoru autorskiego projektant
zobowi zany jest do (etap nadzoru): a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad
zgodno ci rozwi za technicznych, materia owych i u ytkowych z dokumentacj projektow
b) uzupe niania szczegó ów dokumentacji projektowej oraz wyja nienia w tpliwo ci
powsta ych w trakcie przygotowania i trwania procedury wyboru wykonawcy robót oraz
realizacji robót c) udzia u w naradach technicznych; przyjmuje si e liczba pobytów
projektanta na budowie wynika b dzie z uzasadnionych potrzeb okre lonych ka dorazowo
przez zamawiaj cego lub wyst puj cego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w
wyj tkowych sytuacjach kierownika budowy d) udzia u w odbiorze ko cowym inwestycji.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe niaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 71.32.20.00-1.
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: Zako czenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 wiedzy i do wiadczenia zostanie uznany za spe niony,
je li Wykonawca wyka e, e w okresie ostatnich 3 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 us ug opracowania
dokumentacji projektowej dotycz cej budowli hydrotechnicznej.

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 wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci ych
równie wykonywanych, dostaw lub us ug w zakresie niezb dnym do
wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich
trzech 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 warto ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za czeniem dokumentu
potwierdzaj cego, e te dostawy lub us ugi zosta y wykonane lub s
wykonywane nale ycie
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.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. Zakazuje si istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba e zmiana b dzie dotyczy a
nast puj cych zdarze : a. Wyst pienie zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa
w zakresie maj cym wp yw na realizacj przedmiotu zamówienia b. Przed enie terminu
realizacji zamówienia w zakresie etapu dokumentacji w przypadku wyst pienia zw oki w
wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwole . 2. W
przypadku wyst pienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b. Zamawiaj cy mo e dopu ci
mo liwo przekazania dokumentacji projektowej bez za czenia stosownych decyzji
administracyjnych, z zastrze eniem konieczno ci ich uzupe nienia niezw ocznie po
zako czeniu procedury ich wydania, rozpocz tej w najszybszym mo liwym terminie. W
takiej sytuacji zamawiaj cy zap aci wykonawcy za otrzyman dokumentacj 80 %
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za dokumentacj kompletn , a pozosta cze tj.
20% - po przekazaniu przez wykonawc otrzymanej decyzji administracyjnej.
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, pietro II.
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub
ofert: 04.09.2012 godzina 09:45, miejsce: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, Ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Sekretariat, pietro 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
DYREKTOR
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