
06.10.2010 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania : NZ-NTZ/I/PN/15/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161,
poz.1078).

          Zatwierdzam:
                         08.10.2010                  /-/

                                                              Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2010 r., Nr ogłoszenia 279479-2010
- na stronie www.sar.gov.pl zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia w dniu 08.10.2010r.
- w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń :
   w dniu 08.10.2010 r.

http://:@www.sar.gov.pl/


1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58  661 52 22, fax.: +  48 58  620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58  660 76 61
godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ost. zm: Dz.U. z 2010 r.
Nr 161, poz.1078 ), zwanej dalej w skrócie „ ustawą Pzp”, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia– zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skafandrów suchych z ocieplaczem,

jacketów technicznych, butli do nurkowania, aparatów oddechowych do nurkowania,
płetw, latarek wodoszczelnych, noży nurkowych, przyrządów kontrolnych, rękawic ,
toreb na sprzęt nurkowy oraz zestawu do łączności przewodowej nurków dla statków
ratowniczych m/s Pasat i m/s Orkan.  Opis  przedmiotu  zamówienia  określono  w
załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie oddzielne części zamówienia:
3.2.1. Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego, a mianowicie:

Lp Wyszczególnienie- nazwa sprzętu jm ilość
1 Skafander suchy z wielolaminatu  cordura szt 4
2 Skafander suchy z materiału neopren szt 2
3 Ocieplacz pod skafander suchy – cordura szt 4
4 Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu

skompresowanego
szt 2

5 Jacket techniczny szt 6
6 Butla nurkowa powietrzna 15 l /  200 bar szt 6
7 Automat oddechowy wraz z manometrem i wężem szt 6
8 Płetwy par 6
9 Oświetlenie zapasowe szt 4
10 Nóż nurkowy szt 6
11 Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa

składająca się z głębokościomierza i manometru
szt 6

12 Przyrządy kontrolne - kompas szt 6
13 Rękawice suche 5 palcowe + kpl.  pierścienie

nadgarstkowe
par 6

14 Rękawice neoprenowe 5 palcowe par 6
15 Torba na sprzęt nurkowy szt 6



3.2.2. Część II zamówienia : dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków, a
mianowicie:

Lp Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności
przewodowej

j.m. ilość

1 Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny
dla 2 nurków pod wodą

szt.  2

2 Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m
ze złączem: do stacji bazowej i wodoszczelnym  do
podłączenia z zestawem komunikacyjnym nurka

szt.  4

3 Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo-
słuchawkowy do maski pełnotwarzowej z drugim
stopniem nadciśnieniowym i możliwością montażu
zestawu komunikacji

kpl  4

4 Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji
bazowej dla operatora tej stacji

szt.  2

5 Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym
hermetycznym, nierdzewnym ( slip-ring)

szt.  4

6 Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i
wężykiem powietrznym ( do I stopnia)

szt.  4

3.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy,
wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych  oraz  roszczeń osób  trzecich  oraz  posiadał
wymagane przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

3.4. Zamawiający wymaga udzielenia niżej wymienionych gwarancji:
3.4.1. skafandry suche ( cordura, neopren)  – minimum 12 miesięcy
3.4.2. zawory ( dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24 miesiące
3.4.3. ocieplacze pod skafandry suche – minimum 12 miesięcy
3.4.4. jackety techniczne - minimum 12 miesięcy
3.4.5. zestaw do łączności przewodowej- minimum 12 miesięcy

3.5. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą następujących kodów Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV):

3.5.1. Część I zamówienia:
3.5.1.1. 37412200-1 akwalungi i maski do płytkiego nurkowania, w tym:

3.5.1.1.1. 37412270-2 kombinezony suche,
3.5.1.1.2. 37412220-7 butle do nurkowania,
3.5.1.1.3. 37412240-3 przyrządy lub akcesoria do nurkowania,
3.5.1.1.4. 37412250-6 maski, płetwy

3.5.1.2. 18930000-7 worki i torby
3.5.2. Część II zamówienia: 32200000-5 aparatura transmisyjna do radiotelefonii

3.6. W wypadku wystąpienia w niniejszej SIWZ zastrzeżonych nazw własnych
producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do
wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania cech
fizycznych i funkcjonalności sprzętu.

3.7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany
SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym
przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl  Zakładka: Zamówienia
publiczne/ Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

http://:@www.sar.gov.pl/


3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi w załączniku nr1, 2 i 3 do SIWZ.
3.10. Definicja  wykonawcy  została  określona  przez  ustawodawcę w  art.  2.  pkt   11

ustawy Pzp, który stanowi: „…wykonawcy –  należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
Każda z wymienionych dwóch części zamówienia może być przedmiotem oferty
częściowej. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia :
6.1. Zamawiający wymaga wykonania w terminie do 10.12.2010 r. tj. zgodnie z § 2

pkt. 2 wzoru umowy stanowiący złącznik nr 3 do SIWZ.
6.2. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego, adres: 81-336 Gdynia ul Indyjska 1

(teren Portu Gdynia – nabrzeże norweskie, tel. 58 620 32 07)
6.3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezrealizowania dostawy przez

Wykonawcę do dnia 20.12.2010r, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji
dostawy.

7. Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na

dzień składania ofert, spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1ustawy Pzp i
wykażą ich spełnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt. 8.2 i 9.1
SIWZ oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt. 9.2 SIWZ
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1ustawy Pzp.

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

8.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

8.2.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia,
8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,
8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i brzmienie art. 25 ust. 1



ustawy Pzp Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

8.3.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.3.2. Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi wykazać
(spełniać) przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy łącznie.

8.3.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
musi wykazać, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt.9.2 SIWZ,
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Żaden w wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24
ust.1 ustawy Pzp.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
9.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp – wyszczególnionych w pkt. 8.2 SIWZ, wykonawca - pod rygorem
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp-
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: .

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, - wg wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ- oryginał;

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

9.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
9.2.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru,
o którym mowa w pkt. 9.2.2. SIWZ -składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-
wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.



9.2.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3.1. SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

9.3. Inne dokumenty
Zamawiający wymaga aby, oprócz dokumentów i oświadczeń , które zostały
wymienione i opisane w pkt.9.1, 9.2 SIWZ, oferta zawierała również następujące
dokumenty:

9.3.1. wypełniony przez wykonawcę formularz oferty. Wzory formularzy zawarto w
załączniku nr 6/I – Formularz oferty wykonania części I zamówienia,
załącznik  nr  6/II  do  SIWZ  -Formularz  oferty  wykonania  części  II  zamówienia.
Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty musi być podpisany
przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.3.2.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania lub
poświadczania za zgodność z oryginałem innych dokumentów składanych wraz z
formularzem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie
oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

9.4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
9.5. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę
9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

9.7. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

9.8. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w języku
innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty
sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

9.9. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez



wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy

pisemnej.
10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również

korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
10.3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej

zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz oferty wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa
w pkt 9 SIWZ) a także zmiany lub wycofania oferty.

10.4. Korespondencję,  w  tym  także  oferty  należy  kierować na  adres:   Morska  Służba
Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sekretariat- II
piętro.

10.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą faksu.
Służący do tego celu numer faksu Zamawiającego:

+(48 58)  620 53 38  lub + (48-58) 660-76-61.
10.6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się wykonawcy z treścią tego pisma.

10.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem  o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.9.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 10.8 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 10.8 SIWZ.

10.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl  w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą
postępowania.

10.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

10.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją
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na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/
ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

10.14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10.15. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami i udostępniania

dokumentacji postępowania są; Danuta Jereczek  tel/fax: 58- 660 76 61
                                                              Katarzyna Wińska-Rużewicz tel/fax: 58-660 76 61
10.16. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą

Pzp- będą udostępnianie na stronie internetowej www.sar.gov.pl  w zakładce
Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą.
12.4. Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.5. Odmowa wyrażenia zgodny, o której mowa w pkt. 12.4. SIWZ powoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.

13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
13.2.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

Wykonawca, na daną część zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna cena brutto (jedna oferta na jedną część
zamówienia).

13.4. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę częściową na jedną, wybraną
przez siebie część zamówienia, wówczas składa dokumenty, o których mowa w pkt.
9 wraz z wypełnionym dla danej, wybranej przez siebie części zamówienia
formularzem oferty tj. formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku 6/I (
jeżeli składa ofertę na część  I zamówienia) lub w załączniku nr 6/II ( jeżeli składa
ofertę na część II zamówienia).

13.5. W przypadku, gdy wykonawca składa  oferty  częściowe  na  więcej  niż jedną
część zamówienia, to  wówczas  składa  dokumenty,  o  których  mowa w pkt  9  SIWZ
wraz z wypełnionymi dla każdej z części zamówienia formularzami oferty, których
wzory określono w załączniku nr 6/I i 6/II .

13.6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej części
zamówienia.

13.7. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty,
ewentualnie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt.9 z zachowaniem form
określonych w tym punkcie.

13.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
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13.9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy - pełnomocnika.

13.10. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są
traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(składający wspólną ofertę).

13.11. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić
w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki

13.12. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być
czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby
uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie
zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w
formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13.13. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem
muszą być własnoręcznie podpisane i datowane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich
identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).

13.14. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się
na ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane. Zamawiający nie
wymaga numerowania nie zapisanych stron.

13.15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych
jako  „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Zakresem owej tajemnicy nie mogą być objęte informacje
powszechnie znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć (wyrok SN z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz.
67).

13.16. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w sposób wskazany w
punkcie 15.1 SIWZ. Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres
wykonawcy oraz opisać w następujący sposób:

„Oferta na dostawę sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000 ”

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.



13.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że uczyni to wyłącznie przed terminem składania ofert i pod
warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o
zmianie oferty należy złożyć w taki sam sposób jak ofertę, opisać w sposób wskazany
w pkt. 13.16 SIWZ oraz dodatkowo oznaczyć słowami „ZMIANA Nr …” .

13.18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający

wspólną ofertę ), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

14.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

14.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.

14.5. Oferta  musi  być podpisana  w  taki  sposób,  by  wiązała  prawnie  wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

14.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15.1. Oferty należy kierować na adres :

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia

ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II).

15.2. Termin składania ofert upływa w dniu ….. 10. 2010 r. o godz. 10:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.

15.3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

15.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu ….. . 10.2010 r. godz 10:15 w
siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).



15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców
składających oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w szczególności cenę, termin
wykonania, okres gwarancji i warunki płatności.

15.7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie
mogą być one udostępnione.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w poz. 1 formularza oferty jako cena brutto.

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe określa

art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.).

16.3. Cena oferty jest ceną ostateczną, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe za
wykonanie całość dostawy określonej dla danej części zamówienia w opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-dla części I zamówienia lub załącznik nr 2
SIWZ- dla części II zamówienia). W związku z powyższym cena oferty musi
uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i zawierać
wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia oraz zawierać wszystkie
składniki i koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

16.4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów i uwzględniać obowiązujący w Polsce podatek VAT.

16.5. Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm).

16.6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
17.1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez

wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego. Każda część zamówienia podlega oddzielnej ocenie.

17.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego,
odrębnie dla każdej części zamówienia:

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za

dane kryterium

Cena 100% 100

17.3. Ocena kryterium cena będzie dokonywana na podstawie wypełnionego formularza
oferty.

17.4. Cena określa cenę brutto wymienioną w formularzu oferty  tj. z uwzględnieniem
obowiązującego w Polsce podatku VAT.



17.5. Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:

Pkc = 100min
·

Cof
C

gdzie: Pkc- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium cena

Cmin-najniższa cena brutto spośród ofert

C of-cena brutto badanej oferty

17.6. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w kryterium cena Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija ,
a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punkta.

17.7. Zamawiający, dla każdej części zamówienia odrębnie, wybierze najkorzystniejszą
ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj. taką, która w kryterium cena uzyska
największą ilość punktów.

17.8. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów,  to  wówczas  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:
18.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

18.1.2.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;

18.1.3.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

18.1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta.

18.2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej zawierające informacje, o których mowa
w pkt. 18.1.1. SIWZ , Zamawiający zamieści, na stronie internetowej www.sar.gov.pl
w zakładce Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia, pod nazwą postępowania oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, którego oferta, w danej części zamówienia, zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

18.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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18.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, to wówczas przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego należy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współprace tych
wykonawców.

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, to wówczas Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych na daną część zamówienia,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
20.1. Wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący

załącznik 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach
określonych w tym załączniku. Złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją
wzoru umowy.

20.2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
20.3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.
20.4.  Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w

przepisach o dostępie do informacji publicznej.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp.

21.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

21.4.1.  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;

21.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21.4.3. odrzucenia oferty odwołującego.

21.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.



21.6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. W
odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:

21.6.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ),

21.6.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

22. Postanowienia końcowe
22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Część I zamówienia -Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja
techniczna NTZ/01.10.2010

Załącznik nr 2: Część II zamówienia -Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja
techniczna NTZ/29.09.2010 r.

Załącznik nr 3: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp
Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6/I:  Formularz oferty wykonania Części I zamówienia
Załącznik nr 6/II: Formularz oferty wykonania Części II zamówienia



Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik do umowy dostawy nr …..

CZĘŚĆ I zamówienia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NTZ/01.10.2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Sprzęt nurkowy winien odpowiadać następującym wymaganiom i spełniać warunki:

1. Zapewnić prowadzenie prac podwodnych do głębokości 50 m zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr
199, poz.1936 z późn. zm).

2. Sprzęt nurkowy, stanowiący środek ochrony indywidualnej, powinien spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr
259, poz. 2173).

3. Dostawca sprzętu nurkowego zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów
oznakowanych znakiem CE wraz z certyfikatem lub deklaracją zgodności typu WE.

II. WYKAZ SPRZĘTU NURKOWEGO

Lp Wyszczególnienie- nazwa sprzętu JM ilość
1 Skafander suchy z wielolaminatu  cordura szt 4
2 Skafander suchy z materiału neopren szt 2
3 Ocieplacz pod skafander suchy – cordura szt 4
4 Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu

skompresowanego
szt 2

5 Jacket techniczny szt 6
6 Butla nurkowa powietrzna 15 l /  200 bar szt 6
7 Automat oddechowy wraz z manometrem i wężem szt 6
8 Płetwy par 6
9 Oświetlenie zapasowe szt 4
10 Nóż nurkowy szt 6
11 Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa

składająca się z głębokościomierza i manometru
szt 6

12 Przyrządy kontrolne - kompas szt 6
13 Rękawice suche 5 palcowe + kpl.  pierścienie

nadgarstkowe
par 6

14 Rękawice neoprenowe 5 palcowe par 6
15 Torba na sprzęt nurkowy szt 6

III. PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM
      DOSTAWY

1. SKAFANDER SUCHY Z WIELOLAMINATU CORDURA-Materiały i komponenty:
1.1. materiał skafandra z wielolaminatu , z zewnętrzną warstwą wykonaną z cordury o

gramaturze 560-620g/m², w środku z gumy butylowej a od spodu z poliestru, lub
równoważny tj. wielolaminatu o bardzo wysokiej wytrzymałości, trwałości oraz



odporności posiadający wskaźnik odporności przedarcia osnowy WARP 200N i
wskaźnik odporności przedarcia wątku WEFT 200N.

1.2. poszczególne zszyte elementy skafandra od wewnątrz wulkanizowane  na gorąco
szeroką taśmą gumową doskonale uszczelniająca skafander,

1.3. kaptur chroniący głowę przed zimnem wykonany z neoprenu o grubości minimum
7 mm , nie połączony ze skafandrem,

1.4. neoprenowy kołnierz w formie stójki, ułatwiający założenie osobnego kaptura,
1.5.  manszeta szyjna (kryza) uszczelniająca górną część skafandra przed

przedostaniem się wody i ucieczką gazu ze skafandra - neoprenowa lub lateksowa,
1.6. manszety uszczelniające na nadgarstkach – neoprenowe lub lateksowe-

zintegrowane  z rękawami skafandra,
1.7. zamek gazoszczelny, z tyłu od ramienia do ramienia przykryty dodatkową patką

ochronną typu” protektor” zamykaną na rzep,
1.8. komplet pierścieni plastikowych, z wystającymi bagnetami zamykającymi się

przeciwbieżnie ułatwiającymi wymianę manszet nadgarstkowych,
1.9. komplet pierścieni do rękawic suchych wraz z dociepleniem,
1.10. zawór dolotowy- dodawczy z obrotową głowicą o 360 stopni umieszczony

centralnie na klatce piersiowej,
1.11. zawór nadmiarowy – upustowy , automatyczny umieszczony na lewym ramieniu

skafandra,
1.12. buty gumowe z ocieplająca wkładką neoprenową o grubości minimum 5mm

połączone z nogawkami skafandra,
1.13. wewnątrz skafandra szelki z płynną regulacją umożliwiającą swobodne poruszanie

się i dopasowanie skafandra do indywidualnych potrzeb użytkownika,
1.14. kieszeń boczna na prawej nogawce na dodatkowe wyposażenie,
1.15. łaty kolanowe z dodatkowej warstwy ochronnej materiału z cordury, na

nogawkach umiejscowione od kolan w dół zabezpieczająca materiał skafandra przed
przetarciem,

1.16. kolory: górna część kombinezonu- tors  ( tors tj. górna część tułowia) w kolorze
czerwonym, dolna w czarnym, lub w dowolnych kolorach,

1.17. oznakowanie: logo na lewym ramieniu skafandra.
1.18. GWARACJA na skafander – minimum 12 miesięcy
1.19. GWARANCJA na zawory ( dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24

miesiące

2. OCIEPLACZ  POD SKAFANDER SUCHY Z CORDURY Technologia materiałowa:
2.1. trójwarstwowy, warstwa zewnętrzna z mocnego materiału paroprzepuszczalnego,

warstwa środkowa z ociepliny z mikrowłókien zapewniającej pełne oddychanie
materiału i gwarantującej utrzymanie właściwej równowagi cieplnej niezależnie od
warunków użytkownika – np. thinsulate, warstwa wewnętrzna z oddychającej
ociepliny – np. tkaniny typu polar,

2.2. ocieplacz jednoczęściowy zapinany z przodu na zamek plastikowy z dwoma
suwakami (dwukierunkowy, góra-dół),

2.3. nogawki zakończone skarpetą stabilizującą nogawkę w trakcie użytkowania z
elastycznego włókna poliuretanowego np. lycra,

2.4. na wysokości bioder dwie kieszenie boczne wszyte, w środku wyściełane ociepliną
np. polarem,

2.5. jedna kieszeń naszyta z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej
zapinana na rzep, na kieszeni umieszczone logo.



2.6. rękawy zakończone ociepliną np. tkaniną polar, dodatkowo wszyta taśma
zakładana na kciuk,

2.7. neoprenowe wstawki w części barkowej, lędźwiowej, łokciowej i kolanowej-
poprawiające funkcjonalność użytkowania,

2.8. kołnierz zakończony stójką z ociepliny np. tkaniny polar,
2.9. kolor ocieplacza: czarny, czerwony lub czerwono-czarny, niebiesko-czarny lub w

dowolnych kolorach,
2.10. ocieplacz oznakowany: logo na lewej przedniej piersi – na kieszeni
2.11. GWARANCJA: minimum 12 miesięcy

2.12. Tabela rozmiarów nr 1

Skafander suchy z wielolaminatu cordura wraz z ocieplaczem
dla nurka/ków, którzy posiadają niżej wymienione wymiary

Wyszczególnienie wymiarów nurka
1 Wzrost 173-178 cm 180-186 cm
2 Obwód klatki piersiowej 110-115 cm 114-120 cm
3 Obwód pasa 100-106 cm 106-120 cm
4 Długość nogi od kroku do kostki 77-81 cm 84-86 cm
5 Rozmiar buta 43-44 44-45
6 Obwód korpusu 155-165 cm 166-170 cm
7 Ilość 2 2

3. SKAFANDER SUCHY- NEOPREN - Materiały i komponenty:
3.1. - skafander w całości wykonany z materiału neopren skompresowany o grubości

5mm lub równoważny tj. o odporności na rozdarcie od minimum 270 Kpa do max
590 Kpa i termiczności 0,65K ,

3.2. osobny kaptur suchy o grubości 5mm + osobny wężyk do podłączenia zaworu
dodatkowego o długości 90cm,

3.3. zintegrowany neoprenowy kołnierz ocieplający szyję,
3.4. manszeta szyjna (kryza) neoprenowa lub lateksowa,
3.5. w rękawach uszczelniające elastyczne manszety neoprenowe lub lateksowe,
3.6. rękawy wyposażone w komplet pierścieni plastikowych z wystającymi bagnetami

zamykającymi się przeciwbieżnie ułatwiającymi wymianę manszet nadgarstkowych,
3.7. komplet pierścieni do rękawic suchych wraz z dociepleniem,
3.8. zamek gazoszczelny, z tyłu od ramienia do ramienia przykryty dodatkową patką

ochronną  zamykaną na rzep,
3.9. zawór dodawczy- dolotowy z przesuwem obrotowym umieszczonym centralnie na

klatce piersiowej,
3.10. zawór  nadmiarowy odlotowy z regulacją obrotową umieszczoną na lewym

ramieniu,
3.11. buty neoprenowe połączone z nogawkami i możliwością wywracania na druga

stronę w trakcie suszenia skafandra,
3.12. wewnątrz skafandra wszyte szelki z płynna regulacją umożliwiające dopasowanie

skafandra do indywidualnych potrzeb użytkownika,
3.13. kieszeń boczna na prawej nogawce na dodatkowe wyposażenie zamykana patką na

rzep lub zamek,
3.14. na obu nogawkach naszywane łaty kolanowe zabezpieczające materiał skafandra

przed przetarciem,



3.15. kolory: czerwono – czarny lub w dowolnych kolorach,
3.16. oznakowanie: logo na lewym ramieniu skafandra.
3.17. GWARANCJA na skafander – minimum 12 miesięcy,
3.18. GWARANCJA na zawory ( dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24

miesiące.

4. OCIEPLACZ  POD SKAFANDER SUCHY Z NEOPRENU
SKOMPRESOWANEGO Technologia materiałowa:
4.1. trójwarstwowy- warstwa zewnętrzna z elastycznego włókna poliuretanowego (np.

lycra), warstwa środkowa : membrana ocieplająca z ociepliny z mikrowłókien
zapewniającej pełne oddychanie materiału i gwarantującej utrzymanie właściwej
równowagi cieplnej niezależnie od warunków użytkownika – np. thinsulate, warstwa
wewnętrzna z oddychającej ociepliny – np. tkaniny typu polar,

4.2. kołnierz wykończony stójką z oddychającej ociepliny – np. tkaniny typu polar,
4.3. dwie kieszenie wszyte wyściełane ociepliną – np. tkaniną  plar,
4.4. na zakończeniu rękawów wszyta dodatkowa taśma zakładana na kciuk,
4.5. nogawki zakończone skarpetą z elastycznego włókna poliuretanowego (np. lycra),
4.6. ocieplacz jednoczęściowy, zamykany z przodu na zamek plastikowy z dwoma

suwakami (dwukierunkowe góra-dół) , kryty od wewnątrz plisą,
4.7. kolor ocieplacza: czarny, czerwony lub czerwono-czarny, niebiesko-czarny lub w

dowolnych kolorach,
4.8. oznakowanie: logo na części lewej przedniej piersi.
4.9. GWARANCJA: minimum 12 miesięcy

4.10. Tabela rozmiarów nr 2

Skafander suchy z neoprenu skomprensowanego wraz z ocieplaczem
dla nurka/ków, którzy posiadają niżej wymienione wymiary

Wyszczególnienie wymiarów nurka
1 Wzrost 182-186 cm
2 Obwód klatki piersiowej 110 cm
3 Obwód pasa 106 cm
4 Długość nogi od kroku do kostki 77-79 cm
5 Rozmiar buta 45
6 Obwód korpusu 160-162 cm
7 Ilość 2

5. JACKET TECHNICZNY ( rozmiar uniwersalny)
5.1. skrzydło do pojedynczej butli 15 litrowej,
5.2. wyporność od minimum 15,4 kg do max 21,3 kg,
5.3. zewnętrzna powłoka wykonana z tkaniny typu cordura,
5.4. lekka tylna cześć wraz z usztywnieniem zapewniająca ochronę pleców i odcinka
lędźwiowego kręgosłupa , kołnierz wyłożony miękkim neoprenem,

5.5. minimum 2 wyprofilowane D-ringi ze stali nierdzewnej na pasach ramiennych, 2
D-ringi  w okolicy bioder i 4 tylne D-ringi ze stali nierdzewnej ( dla np. latarek itp.),

5.6. regulowane pasy ramienne z klamrami,
5.7. kieszenie balastowe z systemem szybkiego zrzucania (4-5kg) i kieszenie trymujące

(2-3 kg),
5.8. dwie zapinane kieszenie po obu stronach oraz stalowe oczka do zamontowania

noża,



5.9. dwa zawory spustowe: jeden z nich umieszczony na prawym ramieniu, drugi
zawór spustowy lewy dolny,

5.10. pas brzuszny z klamrą ze stali nierdzewnej,
5.11. pas kroczny z pierścieniem możliwym jego zdjęcie,
5.12. płyta stalowa ze stali nierdzewnej o grubości minimum 3mm z uprzężą

regulowaną
5.13. rozpinany pas ramienny i piersiowy dla ułatwienia zakładania i zdejmowania

uprzęży,
5.14. w zestawie płyty naramienniki, miękki pas kroczny i pętla do stabilizacji

inflatorów, 8-D-ringów i klamra ze stali nierdzewnej,
5.15. nóż minirazor beta do odcinania uprzęży.
5.16. GWARANCJA minimum 12 miesięcy.

6. BUTLA NURKOWA – powietrzna, stalowa z podwójnym zaworem
6.1. ciśnienie robocze- 200 bar
6.2. ciśnienie próbne – 300 bar
6.3. pojemność wodna- 15 litrów
6.4. w komplecie:

6.4.1. podwójny zawór H lub T
6.4.2. rączka
6.4.3. stopa
6.4.4. siatka

6.5. kolor butli żółty.

7. PŁETWY
7.1. płetwy gumowe paskowe do prac podwodnych z kanałami antyturbulencyjnymi

wykonanymi w piórze, redukujące zmęczenie mięśni nóg – np. typu „JET-FIN”,
„JET – żółte),

7.2. sprężyny ze stali nierdzewnej z łatwym do mocowania uchwytem ostrogi buta,
7.3. obszerny, wygodny, ergonomiczny kalosz,
7.4. kolor żółty  lub czarny
7.5. rozmiary:  zgodnie z tabelami rozmiarów określonymi w pkt. 2.12 i 4.10.

8. AUTOMAT ODDECHOWY WRAZ Z MANOMETREM I WĘŻEM
8.1. automat oddechowy do prac w ciężkich warunkach pracy (częste, długie

nurkowania, zimna zabrudzona woda), jednocześnie posiadający płynną regulację
poziomu wspomagania w fazie trwania wdechu  tzw. zintegrowany system
wspomagania pozwalający na regulację parametrów pracy w zależności od
indywidualnych potrzeb, głębokości i rodzaju nurkowania, np. typu APEKS ATX40
+ Octopus ATX40 + manometr z wężem ,

8.2. Dane techniczne:
8.2.1. I stopień :

8.2.1.1.  membranowy,
8.2.1.2. odciążony ,
8.2.1.3. 1 wyjście wysokiego ciśnienia,
8.2.1.4. 4 wyjścia średniego ciśnienia- 3 X 3/8, 1X ½,
8.2.1.5. izolacja komory wodnej- powietrze ,
8.2.1.6. ciśnienie pracy do 300bar,
8.2.1.7. ciśnienie średnie 9,0 – 9,5 AT,



8.2.2. II stopień :
8.2.2.1. odciążony
8.2.2.2. współbieżny
8.2.2.3. regulacja wspomagania wdechu -  efekt Venturego,
8.2.2.4. system IVS,
8.2.2.5. wymiennik ciepła w dużej mierze zwiększający odporność na

zamarzanie.

9. NÓŻ NURKOWY
9.1. nóż wykonany ze stali nierdzewnej,
9.2. ostrza dwustronne,
9.3. powierzchnia tnąca z piłką i hakiem tnącym na grzbiecie głowni,
9.4. wyprofilowana rękojeść,
9.5. młotek,
9.6. kabura  nylon lub plastikowa z zatrzaskiem,
9.7. paski mocujący systemem szybkiego dopasowania – zamocowanie noża na

kamizelce, na pasie lub łydce.

10. OŚWIETLENIE ZAPASOWE – Latarka w kategorii LED
10.1. czas świecenia:  na pełnej mocy (100%)   minimum 8 godz
10.2. natężenie oświetlenia minimum 30 000 lx
10.3. ładowarka do baterii,
10.4. wodoszczelność do 100m,
10.5. obudowa: anodyzowane aluminium lub z poliwęglanu,

11. PRZYRZĄDY KONTROLNE
11.1. konsola dwuelementowa składająca się z głębokościomierza i manometru
11.2. kompas zakładany na rękę- fluorescencyjny, konstrukcja z paskiem

12. RĘKAWICE SUCHE –GUMOWE
12.1. 5 – cio palcowe
12.2. z wkładką ocieplającą
12.3. przeznaczone do montażu z pierścieniami

13. RĘKAWICE  NEOPRENOWE
13.1. grubość 5mm –elastyczny neopren,
13.2. 5-cio palcowe,
13.3. wyściełane od wewnątrz materiałem z włókna sztucznego o bardzo wysokiej

odporności mechanicznej na rozciąganie np. kevlar
13.4. mankiety zamykane na rzep.

14. TORBA
14.1. torba dwukomorowa ( na skafander, ocieplacz, płetwy, rękawice) z zamkiem
błyskawicznym,

14.2. wykonana z materiału nieprzemakalnego,
14.3. kieszenie do przechowywania akcesoriów nurkowych ( latarka, nóż itp.).

15. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadał wymagane



przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

16. LOGO



Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik do umowy dostawy nr …..

CZĘŚĆ II zamówienia  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NTZ/29.09.2010 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków dla statków ratowniczych SAR 3000
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

1. PRZEZNACZENIE
Urządzenie - zestaw  do łączności przewodowej nurków jest kompletnym systemem
komunikacji przewodowej jednego nurka lub dwóch nurków. Zapewnia czystą
komunikację pomiędzy nurkiem a powierzchnią jak i pomiędzy nurkami. W wersji z
kablem 4 żyłowym może obsługiwać do 2 nurków pod wodą.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Skład zestawu do łączności przewodowej, którego eksploatacja będzie

prowadzona w warunkach morskich – Bałtyk-nurkowania do głębokości 50m:

Lp Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności
przewodowej

j.m. ilość

1 Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2
nurków pod wodą

szt. 2

2 Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m ze złączem:
do stacji bazowej i wodoszczelnym  do podłączenia z zestawem
komunikacyjnym nurka

szt. 4

3 Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo-słuchawkowy do
maski pełnotwarzowej z drugim stopniem nadciśnieniowym i
możliwością montażu zestawu komunikacji

kpl 4

4 Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji bazowej dla
operatora tej stacji

szt. 2

5 Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym hermetycznym,
nierdzewnym ( slip-ring)

szt. 4

6 Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i wężykiem
powietrznym ( do I stopnia)

szt. 4

2.2. OPIS ZESTAWU DO ŁĄCZNOŚCI PODWODNEJ PRZEWODOWEJ
2.2.1. stacja bazowa stanowiąca zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków

pod wodą umożliwiająca rozmowę w relacjach
2.2.1.1. baza-nurek,
2.2.1.2. nurek-baza,
2.2.1.3. nurek-nurek,

2.2.2. praca w systemie simplex sterowana przez stację bazową pomiędzy nurkami a
operatorem. Odbiór komunikatorów jest realizowany przez głośnik wbudowany
do stacji lub głośnik dodatkowy wynośny,

2.2.3. urządzenie do łączności podwodnej winno posiadać odpowiednie wyłączniki,
regulator siły głosu, przełączniki na słuchawki NUREK 1, NUREK 2,
OPERATOR, przyłącza wejścia/wyjścia do kabloliny nurka 1 i 2,
wyjścia/wejścia do głośnika dodatkowego gniazdo do podłączenia słuchawek
nagłownych z mikrofonem,

2.2.4. stacja umożliwiająca rejestrację rozmów- gniazdo wejścia do podłączenia np.
magnetofonu kasetowego,



2.2.5. wskaźnik LED błyskający kiedy napięcie baterii spada poniżej poziomu
dopuszczalnego,

2.2.6. zasilanie napięciowo-prądowe realizowane 2 wariantowo tj. z własnego źródła
12V jak również z zewnętrznego  230V,

2.2.7.  wewnątrz stacji wbudowana ładowarka akumulatora i zasilacz,
2.2.8. obudowa stacji wodoszczelna,
2.2.9. stacja zgodnie z wymogami UE powinna być oznakowana znakiem CE i

spełniać wymagane normy,
2.2.10. zestawy komunikacyjne nurka zamontowane do maski pełnotwarzowej nurka

w miejscach fabrycznie przygotowanych do tego i hermetycznie mobilne,
2.2.11. kablolinia w osłonie z tworzywa w kolorze żółtym lub czerwonym zakończona

złączami z jednej strony do stacji bazowej z drugiej złączem hermetycznym do
podłączenia nurka,

2.2.12. czas pracy baterii- praca ciągła do minimum 20godzin,
2.2.13. zakres częstotliwości: 600-1.200 Hz,
2.2.14. akustyczna moc wyjściowa: zapewniająca wyraźną, nie zakłóconą szumami

słyszalność przy nurkowaniach na średnich głębokościach (50m) z użyciem
czynnika oddechowego powietrza,

2.2.15. wskaźnik lub wskaźniki naładowania baterii,

2.3. MASKA PEŁNOTWARZOWA
2.3.1. automat oddechowy o niskich oporach oddechowych zapewniający wydatek

powietrza dostosowany do aktualnego zapotrzebowania,
2.3.2. wyposażona w przycisk pozwalający na usunięcie wody na zewnątrz poprzez

zawór wbudowany w automat,
2.3.3. umożliwiająca montaż systemów łączności przewodowej i montaż wskaźnika

niskiego ciśnienia w butli;
2.3.4. Parametry techniczne:

2.3.4.1. materiał: cześć twarzowa wykonana z gumy naturalnej, automat
oddechowy wykonany z poliamidu , szyba z poliwęglanu ,

2.3.4.2. siła rozerwania nie mniejsza niż 20 MPa,
2.3.4.3. zakres średniego ciśnienia 5-11 bar,
2.3.4.4. ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 12-20 bar,
2.3.4.5. ciśnienie statyczne w masce 2-3,5 mbar,
2.3.4.6. ciśnienie dynamiczne od 0-9 mbar,
2.3.4.7. ciśnienie otwarcia zaworu wydechowego nie większa niż 90 mm H2O

(słupa wody),
2.3.4.8. normy spełnione przez produkt- zgodne z normą z EN250 wg

dyrektywy 89/686/EEC,
2.3.4.9. Wskaźnik niskiego ciśnienia butli : świecenie jasnym czerwonym

światłem kiedy ciśnienie w butli spadnie poniżej 55bar +/- 5 bar
2.3.5. Właściwości:

2.3.5.1. ciśnienie pracy 300bar,
2.3.5.2. max głębokość pracy -100m,
2.3.5.3. temperatura pracy -40ºC do + 70ºC,
2.3.5.4. aktywacja ostrzeżenia : 55 +/- 5bar.

2.4. GWARANCJA na zestaw do łączności przewodowej- minimum 12 miesięcy
2.5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy,

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadał
wymagane przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.



Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór  umowy

NTZ/ 01.10.2010
UMOWA DOSTAWY nr ……………….

zawarta w dniu ………. w Gdyni
pomiędzy:
MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
    z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,
    NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez;

1/ Marka DŁUGOSZA – Dyrektora
a
 ………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego p.n. Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR
3000 (poz.rej. NZ-NTZ/I/PN/15/10), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.- ost. zm.: Dz. U. z
2010 r. Nr 161, poz.1078) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu
nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000 , zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w niniejszym postępowaniu, której
rodzaj i ilość została wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadający wymagane przepisami prawa
atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

§ 2.
Warunki dostawy

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt do
magazynu Działu Zaopatrzenia Transportu MSPiR, adres: 81-336 Gdynia ul Indyjska
1 ( teren Portu Gdynia – nabrzeże norweskie, tel. 58 620 32 07)

2. Dostawa przedmiotu umowy będzie wykonana do dnia  10.12.2010 r.
3. Dostarczone wyroby przy udziale przedstawicieli stron Umowy, będą poddawane

sprawdzeniu pod względem zgodności z wymogami Zamawiającego w celu
dokonania oceny stanu wykonania Umowy oraz przeprowadzenia procedury odbioru
wyrobów zakończonej sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez obie
Strony.

4. Sprawdzenie wyrobów będzie polegało na upewnieniu się, że wyroby są wolne od
wad fizycznych w rozumieniu §5 ust.2 Umowy a w szczególności, że odpowiadają
one opisowi przedmiotu zawartemu w SIWZ.

5. W przypadku odmowy dokonania odbioru wyrobów przez Zamawiającego w
szczególności z powodu wad przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy
podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do ich stanu wykonania.

6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwych egzemplarzy w terminie do
dziesięciu dni od daty oświadczenia, o którym mowa w pkt.5.



7. Potwierdzona w protokóle odbioru, pozytywna ocena ilościowo jakościowa
przedmiotu umowy dostarczonego Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 2
ust 2 stanowi podstawę do uznania dostawy wyrobów za należycie wykonaną.

8. W przypadku negatywnej oceny stanu wykonania wyrobów, Zamawiający  odstąpi od
Umowy z konsekwencją poniesienia odszkodowania w formie naliczenia stosownych
kar umownych określonych w § 6 ust.2.

9. Wykonawca o gotowości dostawy wyrobów powiadamia Zamawiającego z
jednodniowym wyprzedzeniem.

10. Zamawiający dokona zwrotu wyrobów niezgodnych z warunkami dostawy
określonymi w SIWZ a Wykonawca zobowiązuje się do ich przyjęcia.

§ 3.
Cena przedmiotu dostawy.

1. Strony ustalają warunki płatności zgodnie z przyjętą ofertą na przedmiot dostawy
określony w § 1.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ofertową wysokości …………….. zł
netto  +  podatek  VAT  w  stawce  0%  tj.  ………..  zł.,  co  stanowi  kwotę brutto
…………… zł ( słownie: ………………………………………………… ).

§ 4.
      Płatności.

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację całości przedmiotu dostawy na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy
przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
wskazany rachunek nr  ……………………………………….

3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 i 2  będzie spełnienie
warunków określonych w § 2 ust. 7.

4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 Zamawiającego
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

§ 5
Warunki gwarancji jakości.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i
prawne wyrobów z tytułu gwarancji jakości.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność
wyrobów z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do
umowy.

3. Wykonawca na dostarczone wyroby udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości,
liczonej od daty odbioru końcowego dostawy w magazynie Zamawiającego, a
mianowicie:

3.1.1. …………. na okres ………… miesięcy,
3.1.2. ………… na okres …………. miesięcy,
3.1.3. …

4. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie
obowiązywania gwarancji jakości określonej w Umowie i zobowiązuje się  w terminie 14
dni do ich usunięcia lub wymiany na wyrób wolny od wad.

§ 6.
Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązuje się Zamawiającemu zapłacić kary umowne.



2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

0,2 % kwoty ustalonej w § 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki po terminie ustalonym w § 2
ust. 2.

2.2. za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji wyrobu Wykonawca
zapłaci 0,1 % kwoty ustalonej w § 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
następnego po upływie terminu wyznaczonego na wymianę wyrobu na wolne od wad,
określonego w § 5 ust.4.

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
Wykonawca zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 3 ust, 2.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia wskazanego w
fakturze VAT.

§ 7.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy.

1. Zamawiający  może  od  niniejszej  umowy  odstąpić w  przypadku,  o  którym  mowa  w  art.
145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić
od umowy jeżeli:
3.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie

kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
3.2. Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z umową.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca w inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy,
niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezrealizowania dostawy przez
Wykonawcę do dnia 20.12.2010r, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji
dostawy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 8.

Określenie warunków zamian postanowień umowy
 Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

§ 9.
                                         Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy- Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w
drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia-umowy
2. kopia formularza oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:



Załącznik nr 4 do SIWZ
……….......................
/ pieczątka  adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia
zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres
Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000,
znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr  5 do SIWZ

……………………..……
 / pieczątka  adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161,
poz.1078)  z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000,
znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegam/y wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 6/I do SIWZ
Formularz oferty na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia

………………………………
/Pieczęć nagłówkowa wykonawcy/

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, realizowanego w
        dwóch częściach:

Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego,
Część II zamówienia: dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków.

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY:
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres
Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Powiat:………………………………………. Województwo…………………………..

Adres do korespondencji:………………………………………………………………….

tel………………………………………….…..fax do korespondencji……………………….

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, znak postępowania:
NZ-NTZ/I/PN/15/10 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
części I zamówienia, tj. dostawy do Magazynu Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu:

Lp Wyszczególnienie- nazwa sprzętu jm ilość
1 Skafander suchy z wielolaminatu  cordura szt 4
2 Skafander suchy z materiału neopren szt 2
3 Ocieplacz pod skafander suchy – cordura szt 4
4 Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu skompresowanego szt 2
5 Jacket techniczny szt 6
6 Butla nurkowa powietrzna 15 l /  200 bar szt 6
7 Automat oddechowy wraz z manometrem i wężem szt 6
8 Płetwy par 6
9 Oświetlenie zapasowe szt 4
10 Nóż nurkowy szt 6
11 Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa składająca się z

głębokościomierza i manometru
szt 6

12 Przyrządy kontrolne - kompas szt 6
13 Rękawice suche 5 palcowe + kpl.  pierścienie nadgarstkowe par 6
14 Rękawice neoprenowe 5 palcowe par 6
15 Torba na sprzęt nurkowy szt 6



Oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy za:

1. Cenę brutto………………..………….zł , słownie……………………………………

………………………………………….………………………………………………

w tym podatek VAT w stawce …..

2. Przedmiot zamówienia, w zakresie części I zamówienia, wykonamy w terminie
określonym w pkt. 6.1.specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do
10.12.2010 r.

3. Oświadczamy , że akceptujemy warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy , że jesteśmy związani ofertą 30 dni, zgodnie z punktem 12.1.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie elementy i koszty
składające się na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części I
zamówienia.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu
związania ofertą.

7. Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:
      Samodzielnie*

                   Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji niżej wymienionych części
                  zamówienia: *

      -………………………………………………………………………..
      -………………………………………………………………………..

8. Ofertę składamy na ………kolejno ponumerowanych stronach

9. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY składamy następujące oświadczenia i

dokumenty:

1) ………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………….

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

--------------------------------
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6/II do SIWZ
Formularz oferty na wykonanie CZĘŚCI II zamówienia

………………………………
/Pieczęć nagłówkowa/ Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, realizowanego w
        dwóch częściach:

Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego,
Część II zamówienia: dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków.

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY:
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres
Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Powiat:………………………………………. Województwo…………………………..

Adres do korespondencji:………………………………………………………………….

tel………………………………………….…..fax do korespondencji……………………….

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, znak postępowania:
NZ-NTZ/I/PN/15/10 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
części II zamówienia, tj. dostawy do Magazynu Zamawiającego zestawu do łączności
przewodowej nurków, składającego się z  niżej wymienionych elementów:

Lp Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności przewodowej j.m. ilość
1 Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków pod wodą szt. 2
2 Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m ze złączem: do stacji

bazowej  i wodoszczelnym  do podłączenia z zestawem komunikacyjnym nurka
szt. 4

3 Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo-słuchawkowy do maski
pełnotwarzowej z drugim stopniem nadciśnieniowym i możliwością montażu
zestawu komunikacji

kpl 4

4 Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji bazowej dla operatora tej stacji szt. 2
5 Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym hermetycznym, nierdzewnym

( slip-ring)
szt. 4

6 Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i wężykiem powietrznym ( do
I stopnia)

szt. 4



Oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy za:

1. Cenę brutto………………..………….zł , słownie……………………………………

………………………………………….………………………………………………

w tym podatek VAT w stawce …..

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w pkt. 6.1.specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. do 10.12.2010 r.

3. Oświadczamy , że akceptujemy warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy , że jesteśmy związani ofertą 30 dni, zgodnie z punktem 12.1.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie elementy i koszty
składające się na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części II
zamówienia.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu
związania ofertą.

7. Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:
      Samodzielnie*

                   Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji niżej wymienionych części
                  zamówienia: *

      -………………………………………………………………………..
      -………………………………………………………………………..

8. Ofertę składamy na ………kolejno ponumerowanych stronach

9. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY składamy następujące oświadczenia i

dokumenty:

1) ………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………….

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

--------------------------------
* niepotrzebne skreślić
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