Gdynia: Budowa budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu. Znak post powania:
NZ-NT/PN/I/08/13
Numer og oszenia: 98430 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
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 Morskiej
Stacji Ratowniczej w Helu. Znak post powania: NZ-NT/PN/I/08/13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje budow budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu - z zapleczem
socjalnym i infrastruktur na terenie dzia ki nr 32/68 wraz z zagospodarowaniem terenu:
drogi i place utwardzone, monta em ok 20 m masztu radiowego i pod czeniem mediów.
Dane ogólne: budynek parterowy z poddaszem u ytkowym sk adaj cy si z cz ci socjalno biurowej i z niezb dnym zapleczem technicznym dla za ogi statku ratowniczego. Zamówienie
obejmuje: - budynek morskiej stacji ratowniczej z masztem czno ci radiowej - przy cze
wodoci gowe z hydrantem Dn 80 - przy cze kanalizacji sanitarnej - przy cze energetyczne,
wietlenie terenu - instalacje teletechniczne tj. dozorowan oraz domofonow i radiow kanalizacj deszczow z separatorem ropopochodnych oraz blokiem, drogi i place
wewn trzzak adowe, ogrodzenie terenu, urz dzenie terenu, rozbiórk istniej cych na terenie
dzia ki fundamentów po budynku, torów kolejowych i magistrali ciep owniczej. Parametry
techniczne i zestawienie powierzchni: - ilo kondygnacji: 2 - ilo kondygnacji podziemnych
- niepodpiwniczony - kubatura budynki - 2707,95 m3 powierzchnia netto - 563,74 m2
powierzchnia zabudowy - 405,40 m2 - wysoko budynku - 9,98m - d ugo budynku 26,59m Zamawiaj cy zastrzega mo liwo wprowadzenia zmian podyktowanych zmian w
projekcie w zakresie powy szych warto ci i nie b
one stanowi y zmiany okre lenia
przedmiotu zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe niaj cych: tak.

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie uzupe niaj cych
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo udzielenia zamówienia uzupe niaj cego o
wielko ci nie wi j ni 10 % warto ci zamówienia.
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.

II.1.7) Czy dopuszcza si z

enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie:
30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiaj cy nie

da wniesienia wadium

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci,
je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
o Zamawiaj cy odst puje od okre lenia tego warunku
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 2 roboty budowlane o
warto ci 2 000 000 z ka da i o zakresie ka dej: - wykonanie budynku o
powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni 500 m2 i kubaturze min. 2500 m3
oraz robót budowlanych obejmuj cych zagospodarowanie placów i dróg o
pow. min. 3000 m2. Jednocze nie zamawiaj cy zastrzega i uzna warunek za
spe niony równie wtedy gdy wykonanie powy szych budynków oraz
wykonanie robót zagospodarowania placów i dróg odbywa o si w ramach

odr bnych inwestycji. Wówczas warto
tych robót dot. budynku i
zagospodarowania terenu zostanie zsumowana odpowiednio.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony, je li Wykonawca wyka e i w
okresie ostatnich 3 lat, a je li okres prowadzenia dzia alno ci by krótszy, w
tym okresie, wielko
redniorocznego zatrudnienia osób u danego
wykonawcy by a nie mniejsza ni 30 osób. jednocze nie zamawiaj cy
wskazuje, i przez poj cie zatrudnienia rozumie stosunek nawi zany zarówno
na mocy umowy o prac , a tak e umowy cywilnoprawnej trwaj cej d ej ni
10 m-cy (umowa zlecenia, o dzie o itd).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
o

Zamawiaj cy uzna powy szy warunek za spe niony, je li Wykonawca: 1)
posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow o cznej wysoko ci min
800 000 z . (co wynika w sposób jednoznaczny z informacji bankowej lub
skok ) 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia (dzia alno
budowlana) na kwot 2 000 000 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
wiadczenie na temat wielko ci redniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy us ug lub robót budowlanych oraz liczebno ci personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu
sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu,
a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym
okresie
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
op acon polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia
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)
Zgodnie z rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawców, wykonawcy zobowi zani s
: 1) w nawi zaniu do pkt III.4.2.b) aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert. 2) w nawi zaniu do III.4.1. wykaz robót budowlanych, wykonawca winien

jest z
równie dowody dotycz ce wskazanych robót, okre laj ce czy zosta y te roboty
wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj ce czy zosta y te roboty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. Dowodem tym mo e by :
po wiadczenie lub w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska po wiadczenia - inne dokumenty. Jednocze nie, zgodnie
z tre ci par. 9 ust. 2 przywo anego rozporz dzenia, wykonawca mo e zamiast powy szych
po wiadcze przed
dokumenty potwierdzaj ce wykonanie robót budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. 3) w nawi zaniu do pkt III.4.3.1) - Je eli wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk ada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio e nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono
upad ci, wystawione nie wcze niej ni przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu. Je eli w powy szej sytuacji, w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si niniejszych dokumentów, zast puje si je dokumentem zawieraj cym
wiadczenie, w którym okre la si tak e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
one przed w ciwym organem s dowym lub administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4) je eli
wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu, zasobach i zdolno ci finansowej innych
podmiotów, zgodnie z art. 26 2b Pzp, zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu i b dzie
dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c
w tym celu: a) pisemne zobowi zanie danego podmiotu lub inny dokument potwierdzaj cy
rzeczywiste dysponowanie przez wykonawc zasobami danego podmiotu b) dokument
wskazuj cy zakres i okres udzia u danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia oraz sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawc c) dodatkowo - Je eli
wykonawca przedstawia wiedz i do wiadczenie innego podmiotu na potrzeby
przeprowadzenia procesu kwalifikacji do kolejnego etapu post powania - przyznanie
punktów, wówczas wymagane jest tak e o wiadczenie danego podmiotu, na którego
do wiadczenie powo uje si wykonawca, do ponoszenia solidarnej odpowiedzialno ci za
realizacj niniejszego zamówienia. 5) w przypadku z enia wniosku o udzia w
post powaniu przez wykonawc nale cego do grupy kapita owej o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 Pzp, wykonawca wraz z wnioskiem sk ada list podmiotów nale cych do tej
samej grupy kapita owej 6) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIA U W
POST POWANIU - celem u atwienia przygotowaniu wniosku zamawiaj cy udost pnia
proponowany wzór wniosku i wykazów na stronie internetowej zamawiaj cego:
www.sar.gov.pl, w zak adce - zamówienia publiczne, (www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41)
pod nazw post powania 7) w przypadku dzia ania przez pe nomocników - nale y z
pe nomocnictwo wskazuj ce umocowanie do reprezentacji wykonawcy, z one w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodno
z orygina em przez mocodawc , notariusza. W
przypadku z enia oferty przez podmioty wspólnie ubiegaj ce si o udzielenie zamówienia,
nale y przed
pe nomocnictwo dotycz ce pe nomocnika reprezentuj cego wykonawców.
W przypadku z enia wniosku przez spó
cywiln , nie podpisanego przez wszystkich
wspólników, zaleca si z enie dokumentów potwierdzaj cych umocowanie wspólników /
pe nomocników do reprezentacji spó ki. Zamawiaj cy wskazuje, i wniosek nale y z
w
formie pisemnej, w oryginale. Dokumenty za czone nale y z
w oryginale (zgodnie z
wskazaniem w ustawie Pzp- ) lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em przez
wykonawc lub podmioty trzecie odpowiednio (zgodnie z tre ci rozporz dzenia dot.
dokumentów). Dokumenty sk adane w j zyku obcym nale y z
wraz z t umaczeniem na
j. polski. Post powanie prowadzone jest w j. polskim.

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 ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia u w
post powaniu: 5.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia u w
post powaniu
1. Wykonawcom, którzy spe niaj warunki udzia u w post powaniu i nie podlegaj cy
wykluczeniu, zamawiaj cy przyzna pkt wg kryterium do wiadczenia: 2 roboty o warto ci
2.000 000 ka da - 0 pkt (minimum stanowi ce potwierdzenie spe niania warunku
do wiadczenia). 3 roboty o warto ci 2 000 000 ka da - 1 pkt.; 4 roboty o warto ci 2 000 000
ka da - 2 pkt ; 5 robót o warto ci 2 000 000 ka da - 3 pkt; 6 robót o warto ci 2 000 000 ka da
- 4 pkt; 7-8 robót o warto ci 2 000 000 ka da - 5 pkt; 9-10 robót o warto ci 2 000 000 ka da 6 pkt; 11-13 robót o warto ci 2 000 000 ka da - 7 pkt; 14 i wi cej - 8 pkt;. W przypadku
zaistnienia sytuacji w której zamawiaj cy nie b dzie móg wybra 5 wykonawców z
najwy sz liczb otrzymanych punktów z uwagi na to sam ilo punktów otrzyman przez
wykonawców, zamawiaj cy w kwestiach spornych zaprosi do z enia oferty tego
wykonawc , którego czna warto wykonanych robót b dzie wy sza. Warto robót nale y
wskaza w PLN. W przypadku gdy wykonawca, celem uzyskania powy szych punktów,
powo uje si na wiedz i do wiadczenie podmiotu trzeciego, aby do wiadczenie podmiotu
trzeciego zosta o uwzgl dnione przy przyznawaniu punktów, koniecznym jest udowodnienie
zamawiaj cemu sposobu dysponowania potencja em tego podmiotu a tak e z enie
wiadczenia podmiotu trzeciego oraz wykonawcy o tym i : - w przypadku udzielenia
niniejszego zamówienia danemu wykonawcy, podmiot ten wykona minimum 70 % zakresu
niniejszego zamówienia - podmiot ten b dzie ponosi solidarn odpowiedzialno
za
realizacj niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy. Je eli
dany podmiot trzeci u yczy wiedzy i do wiadczenia wi cej ni jednemu wykonawcy, celem
przyznania powy szych punktów, zamawiaj cy uzna z enie powy szych ofert za czyn
nieuczciwej konkurencji, chyba ze podmiot trzeci i wykonawcy udowodni , i z enie przez
nich ofert nie stanowi takiego czynu.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90
2 - termin realizacji - 5
3 - gwarancja - 5
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. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo przesuni cia terminu realizacji w przypadku i na
warunkach: a) wyst pienia niezale nych od stron okoliczno ci uniemo liwiaj cych
prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem np. znalezienie niewybuchów b) wyst pienia
konieczno ci wykonania robót dodatkowych / zamówienia dodatkowego lub uzupe niaj cego
na warunkach uprawniaj cych do ich wprowadzenia 2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
wprowadzenia zmian w wysoko ci wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku
vat b) konieczno ci wykonania robót zamiennych o wy szej warto ci c) konieczno ci
wykonania robót dodatkowych 3. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo wprowadzenia zmian
w zakresie postanowie dotycz cych opisu przedmiotu zamówienia, jednocze nie nie
wykraczaj cych poza okre lenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa z art. 140 ust. 2
Pzp w sytuacji: a) wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych i zaniechanych b)
wprowadzenia zmian w dokumentacji dotycz cej przedmiotu zamówienia Zgodnie z
dyspozycj art. 144 Pzp warunki zmian postanowie umowy zamawiaj cy wskazuje
szczegó owo w tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem:
Morska S 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: 22.03.2013 godzina 14:00, miejsce: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa ul.
Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze
rodków Unii Europejskiej: Zamawiaj cy przewiduje mo liwo porozumiewania si drog
mailow : zam.pub@sar.gov.pl; faksem: (58)660 76 61; (58) 620 53 38; , oraz pisemnie na
adres zamawiaj cego. UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa
znajduje si na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek
wydawanych przez Biuro Przepustek PPP i H DALMOR S.A. po okazaniu dowodu
to samo ci. Sk adaj c wniosek nale y uwzgl dni czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub
dojazd do siedziby Zamawiaj cego.

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
Marek D ugosz

Za . 1 – wzór wniosku wraz z za cznikami

