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

Gdynia: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego z nap dem 4x4,
przystosowanego do ratownictwa wodnego

Numer og oszenia: 96752 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

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: Dostawa jednego fabrycznie
nowego samochodu specjalnego z nap dem 4x4, przystosowanego do ratownictwa wodnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego,
przystosowanego do ratownictwa wodnego, z nap dem 4x4 o parametrach i wymaganiach
technicznych, wyposa eniu i warunkach serwisowo - gwarancyjnych szczegó owo
okre lonych w SIWZ. Wyznaczenie parametrów technicznych i funkcjonalnych na
wskazanym poziomie podyktowane zosta o potrzebami Zamawiaj cego wynikaj cymi z
prowadzenia dzia  ratowniczych w trudno dost pnych miejscach pasa brzegowego
wybrze a.

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

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 34.11.40.00-9, 34.11.30.00-2.

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

http://:@www.sar.gov.pl/
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II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 150.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie zada 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 O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy
spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust 1
ustawy, w szczególno ci posiadaj  wiedz  i do wiadczenie tj. w terminie
ostatnich 3 lat od dnia wszcz cia post powania nale ycie zrealizowali dostaw
samochodu specjalnego dla s b specjalnych, ratowniczych, bezpiecze stwa
pa stwowego lub pokrewnych, obejmuj : dostaw  samochodu specjalnego
przebudowanego lub z dodatkowym wyposa eniem w ciwym dla tych s b
oraz pe nieniem serwisu gwarancyjnego, o cznej minimalnej warto ci
200.000 z  brutto.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków
udzia u w post powaniu, nale y przed :



wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych
równie  wykonywanych, dostaw lub us ug w zakresie niezb dnym do
wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia
dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za czeniem dokumentu
potwierdzaj cego, e te dostawy lub us ugi zosta y wykonane lub s
wykonywane nale ycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nale y przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o
dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk adania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ CYCH, E OFEROWANE
DOSTAWY , US UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ  OKRE LONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, us ugi lub roboty budowlane odpowiadaj
okre lonym wymaganiom nale y przed :

inne dokumenty
Dokumenty potwierdzaj ce, i  zaoferowany samochód posiada parametry
spe niaj ce wymagania Zamawiaj cego: a. opis techniczny i instrukcje obs ugi
samochodu w j. polskim b. dokument potwierdzaj cy spe nienie warunków
technicznych przewidywanych przez obowi zuj ce przepisy prawa dla
samochodów osobowo - terenowych poruszaj cych si  po drogach publicznych
oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego UE dla tego typu
samochodu c. zaleca si  równie  do czenie do oferty zdj cia lub zdj  pojazdu,



celem u atwienia weryfikacji oferty, natomiast z uwagi na ich jedynie pomocniczy
charakter, w przypadku ich braku - Zamawiaj cy dokona oceny tre ci oferty na
podstawie pozosta ych dokumentów, a w przypadku niepe nej informacji - poprosi
o ich uzupe nienie

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Z uwagi na wej cie w ycie Rozporz dzenia z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e zamawiaj cy zada  od wykonawców, zamawiaj cy
doprecyzowuje: 1. w zakresie pkt III.4.2. aktualny wypis z rejestru - aktualny odpis z

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 zakresie pkt III.4.2. b) wykaz
wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych,

ównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta y
wykonane, wraz z dostarczeniem dowodów, czy zosta y wykonane nale ycie. Korzystaj c z
dyspozycji par. 1 ust 4 Rozporz dzenia z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów
dokumentów (...) , Zamawiaj cy wskazuje i  wystarczaj cym dla wykazania posiadania
wymaganego do wiadczenia b dzie wskazanie w wykazie jednej dostawy, o której mowa w
rozdziale V pkt 1.1) tj. nale ycie zrealizowanej w terminie ostatnich 3 lat od dnia wszcz cia
post powania, dostawy samochodu specjalnego dla s b specjalnych, ratowniczych,
bezpiecze stwa pa stwowego lub pokrewnych, obejmuj cej: dostaw  samochodu
przebudowanego lub z dodatkowym wyposa eniem w ciwym dla tych s b oraz
pe nieniem serwisu gwarancyjnego, o cznej minimalnej warto ci 200.000 z  brutto.
c)dokument (dowód) potwierdzaj cy i  wskazane w wykazie dostawa (patrz pkt b) zosta a
wykonana nale ycie. Dowodem tym mo e by : po wiadczenie (np. referencje) lub w
przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska  po wiadczenia - o wiadczenie wykonawcy. W odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych lub ci ych, po wiadczenie powinno by  wydane nie
wcze niej ni  na 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. Jednocze nie
zamawiajacy wskazuje i  zgodnie z tre ci  przywo anego rozporz dzenia wykonawca mo e

 równie  dokumenty okre lone w pkt III 4.1. tre ci og oszenia (wykaz wraz z
potwierdzeniem nale ytego wykonania dostawy) Ponadto: 1) List  podmiotów nale cych do
tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 Pzp w przypadku gdy wykonawca
nale y do takiej grupy 2) W przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników -
pe nomocnictwo w oryginale lub kopii po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno
okre la  jego zakres i by  udzielone przez Wykonawc  lub osob /y umocowane do
wykonywania okre lonej czynno ci 3) Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu,
potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, w trybie art. 26 2b. Pzp. w takiej sytuacji wykonawca
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) zobowi zanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia b) dokument wskazuj cy zakres i okres udzia u innego podmiotu przy
wykonaniu zamówienia, zakres dost pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu



III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu (typ/ wariant/wersja) samochodu, który
wykonawca zaoferowa  w post powaniu i niemo liwo ci dostarczenia jego Zamawiaj cemu,
Wykonawca zobowi zany jest zapewni  samochód b cy technicznym nast pc  samochodu
pierwotnie zaoferowanego. 2. W sytuacji, gdy model b cy nast pc  ma gorsze parametry
lub nie posiada wszystkich cech u ytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowi zany
jest dostarczy  model inny o identycznych lub lepszych parametrach. 3. Przed wykonaniem
dostawy Wykonawca zobowi zany jest z  u Zamawiaj cego o wiadczenie
potwierdzaj ce niemo liwo  dostarczenia oferowanego samochodu oraz wskaza  model
typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego wraz z zapewnieniem o spe nieniu
minimalnych parametrów wymaganych. 4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiaj cego w
terminie 3 dni od otrzymania o wiadczenia uznaje si  jako zgod  na zmian . 5. W przypadku,
o którym mowa powy ej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Morska

ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia,Zespó  ds
zamówie  publicznych.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub
ofert: 20.03.2013 godzina 11:45, 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).

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


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


