
06.10.2009 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo
                                               magazynowej w Świnoujściu.

Rodzaj zamówienia: dostawy
Wartość szacunkowa zamówienia: powyżej 133.000,00 EURO

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 91,
poz.742).

          Zatwierdzam:
             DYREKTOR

           …06.10.2009 r.              /-/
                                                                        Marek Długosz



1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
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 -RR/II/ PN/09/09 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm. ostatnia zm.: Dz.
U. z 2009 r. Nr 91, poz.742), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”, przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia- zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo

magazynowej w Świnoujściu. Termin „ łódź przeciwrozlewowa” oznacza specjalistyczną
łódź roboczą wyposażoną w kompletny system do zbierania zanieczyszczeń olejowych z
powierzchni wody. Łódź przeciwrozlewowa musi być przystosowana do działań
operacyjnych na morskich wodach przybrzeżnych i portowych.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1do SIWZ.
3.3. Wymagany okres gwarancji jakości 12 miesięcy.
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości dostawy zgodnie z wymaganiami

określonymi w załączniku nr1 do SIWZ .
3.5. Wspólny słownik zamówień ( CPV); główny przedmiot zamówienia określa się za

pomocą  kodu: 34 52 10 00-5 ( łodzie specjalistyczne).
3.6. 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.

3.7. Wykonawca może powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia
      Zakończenie wykonania zamówienia w terminie do 28.12.2009 r.

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


7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz.1655, z późn. zm; ost.zm: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742) – zwanej
dalej ustawą Pzp,

2) W okresie trzech lat przed datą wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą się
doświadczeniem należytego wykonania co najmniej 5 dostaw łodzi
przeciwrozlewowych.

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp musi
spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę ( członków konsorcjum).
Natomiast pozostałe warunki określone w pkt. 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

7.3.     Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu na
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w
punkcie 8, które należy załączyć do oferty,  na zasadzie kwalifikacji „ spełnia/ nie
spełnia”. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia
warunki  udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego.

7.4. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w Postępowaniu.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

8.1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
            określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - Wykonawca składa oświadczenia, których
            wzór stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w
            formie oryginału.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( tzn.
wykonawców składających wspólną ofertę- konsorcjum), oświadczenie to winno być
złożone w następującej formie:
1). Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Pzp, którego wzór
     określono w załączniku nr 2 do SIWZ, składają – podpisują wszyscy Wykonawcy
     składający wspólną ofertę ( członkowie konsorcjum) lub podpisuje uprawniony
      pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
2). Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi
     załącznik nr 3 do SIWZ składa- podpisuje we własnym imieniu każdy z
     Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( członków
     konsorcjum).

8.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

1) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem



podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

4) dokumenty wymienione w ww. podpunktach od 1) do 3) można złożyć w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) powyższe dokumenty składa każdy z
Wykonawców (członków konsorcjum);

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605, zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 188,
poz. 1155) zamiast dokumentów wymienionych w punktach 1)2)3), składa
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju,  w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
    a) -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    b) -  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

     ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
     prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
     płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
     organu;

6) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w powyższym ppkt.5),  zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Daty wystawienia
dokumentów odpowiednio jak w ppkt. od 1) do 3)

Uwaga! W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę
jak i na każdego ze wspólników.

8.3.W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez Zamawiającego w pkt.7.1. ppkt.2.
      warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć Wykaz
     wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a
     jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim
     rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich
     wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty
     potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane  należycie. Wzór wykazu przedstawiono



     w załączniku nr 4 do SIWZ.

9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
9.1. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które zostały wymienione i opisane w
punktach od 8.1 do 8.3.

9.2. Charakterystyka oferowanej łodzi przeciwrozlewowej , wzór przedstawiono w
załączniku nr 6 do SIWZ.

9.3. Wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty - wzór formularza zawiera załącznik
nr 5 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.

9.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę i złączone do niej dokumenty nie jest upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).
Pełnomocnictwo z określeniem zakresu i podpisem osoby/osób upoważnionych do
tych czynności dokumentem rejestracyjnym należy złożyć w formie oryginału lub
kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5. W przypadku, Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania ich w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo z określeniem zakresu należy złożyć w formie
oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

9.6. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

9.7. Wszystkie dokumenty załączone w formie kopi muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

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 prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji
oraz porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.2. W Postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Wszelkiego rodzaju oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zwane zbiorczo
„korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Korespondencję, w tym także oferty wysyłane za pośrednictwem operatora
pocztowego należy kierować na adres:

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

Korespondencję, w tym także oferty dostarczane osobiście lub kuriera na adres:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
Sekretariat, II piętro

10.3.   Zamawiający dopuszcza wzajemne przekazywanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu. Służący do tego celu numer faksu
Zamawiającego:  +(48 58)  620 53 38  lub + (48-58) 660-76-61.

10.4.   W przypadku przekazywania korespondencji za pomocą faksu, każda ze Stron na



żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
10.5.   Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.

10.6.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

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

10.8.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

10.9.   Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
10.10.    Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień dotyczących Postępowania są;
1)   w sprawach procedury zamówień publicznych, dokumentacji przetargowej:

Danuta Jereczek tel/fax.:  +48 58 660 76 61

      2)  w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
Marek Reszko tel.:+48 58 660 76 13, fax: +48 58 660 76 35

11. Wymagania dotyczące wadium
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 17.000,00 (słownie:

siedemnaście tysięcy 00/100 ) PLN.
11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
BRE O/Gdynia,  81-371 Gdynia ul. Zygmuntowska
nr rachunku: 17 1140 1153 0000 2298 8400 1004;
z adnotacją: „wadium-znak postępowania NZ -RR/ II/ PN/09/09,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w  art. 6b ust.5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

11.4. Złożone pisemne poręczenie lub gwarancja musi być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy Pzp:
„ Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca , którego oferta została
wybrana:

            1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

            2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
            3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”
11.5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz oprócz zobowiązania, o którym mowa

w punkcie 11.4. musi zawierać:
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1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w punkcie 11.4.

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji,
4) wysokość wadium zgodną z SIWZ.

11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bakowego Zamawiający uznaje
za wniesione prawidłowo (skutecznie) tylko w przypadku, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.

11.7. Wadium składane w innej formie niż pieniężna Zamawiający uznaje za wniesione w
terminie jeżeli oryginał dokumentu wybranej przez wykonawcę formy wadium
(poręczenia lub gwarancji) został złożony w Kasie Zamawiającego, Gdynia ul.
Hryniewickiego 10 ( p.I)  przed upływem terminu składania ofert.

11.8. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00
11.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynie termin związania ofertą;
2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
11.10. Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona,
3) który został wykluczony z postępowania.

11.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11.12. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (członkowie konsorcjum)
wadium może być wniesione przez jednego lub kilku uczestników konsorcjum. Za
wniesienie wadium odpowiada konsorcjum jako całość.

11.13. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w
tym również na przedłużony okres związania ofertą.

12. Termin związania ofertą
12.1.  Wykonawca jest związany ofertą 60 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.

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,

niezależnie od wyniku Postępowania.
13.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.



13.4. 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).

13.5.    Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.6. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić w

języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.
13.7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
13.8. Dokumenty dołączone do oferty w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność

z oryginałem i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy ( dalej „ osoby uprawnione”).

13.9. 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.

13.10.  Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo zawierające określenie jego zakresu i podpis osoby lub
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisem w rejestrze
lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Upoważnienie
należy załączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.

13.11. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do podpisania oferty. Parafa lub podpis winny być naniesione w
sposób umożliwiający ich identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).

13.12. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne oraz
powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W
przypadku, gdy podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i nazwiska
powinny być opatrzone imiennymi pieczątkami.

13.13. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na
ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.

13.14. 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  „ część
jawna oferty” i jako „część niejawna 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.

13.15. 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, poświadczonym przez Wykonawcę.



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
10.2.
Na opakowaniu oferty należy umieścić swój identyfikator zawierający nazwę i adres
Wykonawcy- by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie składania ofert - oraz opisać w następujący sposób:

„Oferta na dostawę łodzi przeciwrozlewowej
dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu. ”

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. 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.

13.19. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie czy zamówienie
wykona samodzielnie, czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i
wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13.20. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty, którego wzór
przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych
dokumentów określonych w pkt.9 SIWZ.

14. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
14.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2.   Wykonawcy składający ofertę wspólną, 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 Tomir 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 może zażądać 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 przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Morska

Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia lub
dostarczyć osobiście lub kurierem na adres Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sekretariat (piętro II)



Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2009 r. o godz. 11:00.

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.

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

15.3.    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.4.    Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2009 r. godz 11:30 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 tym między innymi: cenę, termin
wykonania, okres gwarancji.

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.

15.8.    Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.15.5 i 15.6 SIWZ.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1.    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.).

16.2.    Cena oferty jest ceną ostateczną, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać
wszystkie składniki i koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

16.3.    Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym jako „cena brutto”.
Kwota wymieniona jako cena brutto będzie brana do porównania ofert przy wyborze
najkorzystniejszej 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. Stawka VAT
musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

16.5. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.6. 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, 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.

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.

17.2.   Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionych kryteriów punktowych:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 30% 30
Ocena techniczna 70% 70

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:

KC = 30min
·

Cof
C

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

Cmin- Najniższa cena brutto spośród ofert
C of- cena brutto  badanej oferty

17.6.   Punkty za kryterium ocena techniczna, które uzyska każda z ofert będą obliczane
według następującego wzoru:

KT =
)(
)(

najwT
badT

70·

gdzie:
KT- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium ocena

techniczna
T(bad)- Ilość punktów jakie uzyska oferta badana w oparciu o arkusz oceny

ofert
T(najw)- Ilość punktów oferty, która w oparciu o arkusz oceny uzyskała

najwyższą ocenę techniczną w oparciu

17.7.Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium 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.

17.8.   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj. taką,
której suma KC+KT jest najwyższa.

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:



1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje wymienione art. 92  ust.1
      pkt1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

          i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie

          zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2.    Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający

umieści na stronie internetowej http://www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia
publiczne/ Ogłoszenia oraz w miejscu publicznie dostępnym  na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.

18.3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18.4.    Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż 11. dnia od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a  ustawy
Pzp.

18.5.    Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
18.6. 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.

18.7.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, że  zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania, o których mowa w
art.93 ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 2% ceny brutto podanej w
ofercie.

19.2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest równocześnie gwarantem, zabezpieczenie

służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
19.3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w BRE O/Gdynia,  81-371 Gdynia ul. Zygmuntowska

       nr rachunku: 17 1140 1153 0000 2298 8400 1004;
      z adnotacją: „zabezpieczenie znak postępowania NZ -RR/ II/ PN/09/09
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn.
zm.).

19.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

19.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca możne dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.19.3. SIWZ.

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


19.6. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

19.7. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w
protokole zdawczo-odbiorczym.

19.8. Kwotę stanowiącą pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, Zamawiający zwróci nie później
niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

19.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 nr 7 do SIWZ.

20.2.Postanowienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy nie podlegają
negocjacjom. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach określonych w tym
załączniku.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp.

21.2.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez
Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść protest do
Zamawiającego.

21.3.Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania protest wniesiony po terminie, wniesiony przez
podmiot / osobę nieuprawnioną lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6
ustawy Pzp.

21.4.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
21.5.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.6.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.7.Szczegóły dotyczące protestu określają art. 180-183 ustawy Pzp.
21.8.Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków

udziału w Postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.9.Szczegóły dotyczące odwołania określają art.184-193a ustawy Pzp.
21.10. Szczegóły dotyczące skargi do sądu określają art. 194-198 ustawy Pzp.

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 do SIWZ

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Oświadczenie do art.22. ust.1 ustawy Pzp w zakresie art.22 ust.1 pkt.1-3
Załącznik nr 3: Oświadczenie do art.22. ust.1 ustawy Pzp w zakresie art.22 ust.1 pkt.4
Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5: Wzór formularza oferty
Załącznik nr 6: Charakterystyka oferowanej łodzi przeciwrozlewowej
Załącznik nr 7: Wzór umowy
Załącznik nr 8: Arkusz badania i oceny ofert
Załącznik nr 9: Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2009 r. Nr  91, poz. 742 )



Załącznik nr 1 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Typ i przeznaczenie:

Łódź będzie przeznaczona do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
olejowych. Łódź powinna charakteryzować się możliwością bezobsługowej wieloletniej
eksploatacji w warunkach hydrologiczno-meteorologicznych umożliwiających
prowadzenie akcji przeciwrozlewowych. Ponadto łódź powinna charakteryzować się
stosunkowo wysoką autonomicznością pozwalającą na prowadzenie działań operacyjnych
przez okres, co najmniej 12 godzin.

1.2  Funkcja podstawowa łodzi:
· Aktywne zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych na morskich wodach

przybrzeżnych, osłoniętych w portach i wodach śródlądowych
· Współpraca w zakresie zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu z innymi

jednostkami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, np. holowanie zapór
· Prowadzenie akcji poszukiwania i ratownictwa na morzu, w szczególności na

wodach osłoniętych
· Możliwość holowania małych jednostek pływających

2. PARAMETRY PODSTAWOWE

Łódź w klasie PRS: *bKM III lub *bKM IV
Inni uznani klasyfikatorzy: bKM III lub bKM IV

2.1. Parametry sprzętu pływającego
2.1.1. Parametry podstawowe sprzętu pływającego
Wymiary (7,5 - 9,0 m) i ciężar (bez wyposażenia) poniżej 3.500 kg

2.1.2. Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego
Uwaga: Konstrukcja łodzi powinna zapewniać wieloletnią bezobsługową eksploatację w
warunkach morskich
Materiał - Aluminium o podwyższonej wytrzymałości do zastosowań morskich
Grubość blach poszycia - min 5 mm
Grubość blach kabiny - min 4 mm

2.1.3. Stateczność i wolna burta oraz wyporność i pływalność
Zgodność z normą PN-EN ISO 12217-1: 2005 - Małe statki – Ocena stateczności i
pływalności oraz podział na kategorie. Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba
większej lub równej 6 m



2.1.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych
PN-EN ISO 12215-6: 2009 - Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba – Część 6:
Układ konstrukcji i szczegóły
Konstrukcja spawana

2.1.5. Napęd i systemy
Silnik o mocy min 200 kM
Napęd umożliwiający precyzyjne manewrowanie w zakresie prędkości 1 - 3 w.
Prędkość maksymalna - min 20 w
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną pracę, wyposażony w
zdalnie sterowany zawór odcinający
Sterowanie - manualne hydrauliczne
System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa automatyczna wspomagana
pompą ręczną min 1 szt.

2.1.6. Instalacja elektryczna
Wykonanie bryzgoszczelne
Akumulatory 12 V 115 Ah min 2 szt.
Wyłączniki zasilania szt. 2
Bezpieczniki automatyczne
Przełącznik pracy

2.1.7. Oświetlenie
Oświetlenie nawigacyjne - zgodnie z COLREG 1972
Oświetlenie robocze min 2 reflektory 55 W z  do oświetlenia rufy i dziobu
Szperacz reflektor - 200 W
Niebieska lampa błyskowa
Oświetlenie kabiny

2.2. Wyposażenie
2.2.1. Wyposażenie nawigacyjne
Radar nawigacyjny wraz  z anteną, ploterem i kolorowym wyświetlaczem
Echosonda
Kompas

2.2.2. Łączność
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną
Radiotelefon morski przenośny szt. 2
Megafon

2.2.3. Wyposażenie dodatkowe.
Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w części rufowej, umożliwiająca
przebywanie 2 - 3 członków załogi. Widoczność we wszystkich kierunkach, wycieraczki

2.2.4. Wyposażenie kabiny
2 fotele + ławka składana
Izolacja akustyczna standardowa
Konsola wyposażona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy silnika, oraz
radiotelefon



2.2.5. Pokład
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej
Ruchoma rampa robocza w części dziobowej
Ławki burtowe składane
Szczelna aluminiowa skrzynia narzędziowa montowana do pokładu
Polery burtowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt.
Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak
Gaśnica
Hol pływający 50 m  o średnicy 25 mm
Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm
Rzutka 30 m o średnicy 10 mm
Kotwica 17 kg
Lina kotwiczna 30 m o średnicy 20 mm
Malowanie kadłuba w części podwodnej farbą antyporostową
Malowanie nazwy łodzi oraz loga i nazwy armatora
Pokrowiec dla urządzenia zbierającego
Przyczepa do holowania łodzi

2.2.6. Środki bezpieczeństwa i ratunkowe
Koła ratunkowe szt. 2
Kombinezony ochronne wraz z ocieplaczami szt. 3
Kamizelki ratunkowe - szt. 5
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe - szt. 3
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3
Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt.
Lornetka obserwacyjna - szt. 1
Lornetka noktowizyjna - szt. 1
Apteczka
Rakiety spadochronowe białe - 10 szt.
Rakiety spadochronowe czerwone - 3 szt.
Pławka dymna pomarańczowa - szt. 1
Kombinezony robocze - 6 szt.
Rękawice ochronne - 6 szt.
Kaski ochronne - 3 szt.
Gogle - 3 szt.

2.2.7. Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim
Opis techniczny łodzi
Opis techniczny systemu zbierania zanieczyszczeń
Plan ogólny
Instrukcja obsługi łodzi
Instrukcje obsługi silnika(ów) i urządzeń stanowiących wyposażenie łodzi
Świadectwo klasy uznanego klasyfikatora
Karta Bezpieczeństwa Urzędu Morskiego
Świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego



3. Ocena jednostki
3.1. Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego
3.1.1. Prędkość maksymalna
Minimum 20 w z 3 osobową załogą przy stanie morza 2

3.1.2. Manewrowość
Swobodne manewrowanie w zakresie prędkości 0 - 3 w
Zdolność holowania zapory

3.2. System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

3.2.1. Szybkość zbierania definiowana jako (iloczyn szerokości wlotu urządzenia
zbierającego i prędkości zbierania [m2/godz.]
Min 7.000 m2/godz.

3.2.2. Wydajność zbierania [m3/godz.]
Nominalna wydajność urządzenia zbierającego min 20m3/godz.

3.2.3. Efektywność zbierania
Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie powyżej 50%
3.2.4. Montaż, demontaż urządzeń zbierających na pokładzie

3.2.5. Spełnianie wymagań w zakresie składowania i transportu materiałów
niebezpiecznych

3.2.6. Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [ cSt ]
Zakres lepkości wymagany 15 - 150.000 cSt

3.2.7. Pojemność układu retencyjnego [ m3 ]
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie
Pojemność min 1 m3
Możliwość opróżniania zbiornika



Załącznik nr 2 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

UWAGA!!
Wypełnia i podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
( wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną – konsorcjum), dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Wykonawca / Wykonawcy: ………………………………………..……
                                                                        / pieczątka/ki adresowa/we/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH

W ART. 22 UST. 1 PKT.1-3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego , pod nazwą: Dostawa mebli dla Brzegowej Stacji
Ratowniczej w Ustce i Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu wraz z wykonaniem usług
związanych, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/08/09, oświadczam/my że spełniam/my
warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm, ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 91,
poz.742):

…………………………………………
Miejscowość, data

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

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Wyciąg z ustawy Pzp : „Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;”



Załącznik nr 3 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

UWAGA!!
Wypełnia i podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( wykonawców,
którzy złożyli ofertę wspólną – konsorcjum), dokument składa każdy z członków konsorcjum we
własnym imieniu.

Wykonawca / Wykonawcy: ………………………………………..……
                                                                        / pieczątka/ki adresowa/we/

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1  PKT. 4
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego , pod nazwą: Dostawa mebli dla Brzegowej Stacji
Ratowniczej w Ustce i Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu wraz z wykonaniem usług
związanych, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/08/, oświadczam/my że zgodnie z art.
22 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm, ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r.
Nr 91, poz.742):

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………
Miejscowość, data

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

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

Wykaz wykonanych dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia.

Lp. Określenie przedmiotu usługi Termin rozpoczęcia
i zakończenia usługi

Wartość brutto
usługi

Nazwa, adres oraz
zamawiającego tj.
odbiorcy
zlecającego usługę
potwierdzającego
należyte wykonanie
umowy

Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w tym
wykazie zostały wykonane z należytą starannością.
Uwaga!  warunek udziału w postępowaniu opisano w pkt. 7.1. ppkt.2) SIWZ.

…………………………………………
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
wzór formularza oferty

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

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

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

O  F  E  R  T  A

DANE WYKONAWCY: ( w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy wpisać dane podmiotu
uprawnionego – pełnomocnika)
Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

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

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

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………….

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

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

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składam/y ofertę w przetargu nieograniczonym
p.n. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,
Oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

cenę brutto ………... …………………………………………….………………PLN

słownie cena brutto oferty: .….………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT w stawce: ……. i kwocie ………………………… PLN
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
całości  przedmiotu zamówienia.

Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w § 2 pkt 1 wzoru
umowy.

Oferuję/my …….. miesięczny okres gwarancji.



Zamówienie wykonamy samodzielnie * /  przy pomocy podwykonawców, którym
powierzymy wykonanie następujących części zamówienia *
( należy wymienić zakres prac lub czynności)
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że złożona oferta jest ważna 60 dni.
Oświadczam/y, że zapoznałem/śmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji i
przyjmuję/my je bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania
ofertą.

Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadcza/my, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert ( art. 297 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny- Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:
…………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………..

 …………………………………………. ……………………………………….

 …………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

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

Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297. Kodeksu karnego:
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego….. zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania …zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Załącznik nr 6 do SIWZ

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

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

Charakterystyka oferowanej łodzi przeciwrozlewowej

Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

Przedmiot zamówienia wymagany
przez Zamawiającego

Przedmiot zamówienia
oferowany przez
Wykonawcę

Parametry sprzętu pływającego
Parametry podstawowe sprzętu pływającego-

Wymiary (7,5 - 9,0 m) i ciężar (bez  wyposażenia) poniżej 3.500 kg -
Niespełnienie tego wymagania eliminuje ofertę

Wymiary:………………..

Ciężar:……………………kg

Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego - niespełnienie poniższych wymagań eliminuje ofertę

Materiał - Aluminium o podwyższonej wytrzymałości do zastosowań morskich

Materiał:…………………
Wytrzymałość: …………………….
……………………………………..

Grubość blach poszycia - min 5 mm
Grubość blach poszycia:
 ……………………mm

Grubość blach kabiny - min 4 mm
Grubość blach kabiny:
 ……………………..mm

Stateczność i wolna burta oraz  wyporność i pływalność
Zgodność z normą PN-EN ISO 12217-1: 2005 - Małe statki – Ocena
stateczności i pływalności oraz podział na kategorie. Część 1: Jednostki
nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m - Niespełnienie tego
wymagania eliminuje ofertę
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych - niespełnienie poniższych wymagań eliminuje ofertę
PN-EN ISO 12215-6: 2009 - Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie
kadłuba – Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły

Konstrukcja spawana
Napęd i systemy- niespełnienie poniższych wymagań eliminuje ofertę

Silnik o mocy min 200 kM
Moc silnika:
 ……………………….kM



Napęd umożliwiający precyzyjne manewrowanie w zakresie prędkości 1 - 3 w.

Prędkość maksymalna – min 20 w
Prędkość max:
…………………………….w.

Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną pracę,
wyposażony w zdalnie sterowany zawór odcinający
Sterowanie - manualne hydrauliczne.
System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa automatyczna
wspomagana pompą ręczną min 1 szt.
Instalacja elektryczna- wymagana, niespełnienie wymagania eliminuje ofertę

Wykonanie bryzgoszczelne

Akumulatory 12 V 115 Ah min 2 szt.

Wyłączniki zasilania szt. 2

Bezpieczniki automatyczne
Przełącznik pracy
Oświetlenie - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Oświetlenie nawigacyjne - zgodnie z COLREG 1972
Oświetlenie robocze min 2 reflektory 55 W z  do oświetlenia rufy i dziobu
Szperacz reflektor - 200 W
Niebieska lampa błyskowa
Oświetlenie kabiny
Wyposażenie nawigacyjne:  wymagane, niespełnienie wymagań eliminuje ofertę

Radar nawigacyjny wraz  z anteną, ploterem i kolorowym wyświetlaczem
Echosonda
Kompas
Łączność - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną
Radiotelefon morski przenośny szt. 2
Megafon
Wyposażenie dodatkowe - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w części rufowej,
umożliwiająca przebywanie 2 - 3 członków załogi. Widoczność we wszystkich
kierunkach, wycieraczki
Wyposażenie kabiny - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
2 fotele + ławka składana
Izolacja akustyczna standardowa

Konsola wyposażona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy
silnika, oraz radiotelefon
Wyposażenie pokładowe - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej
Ruchoma rampa robocza w części dziobowej



Ławki burtowe składane
Szczelna aluminiowa skrzynia narzędziowa montowana do pokładu
Polery burtowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt.
Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak
Gaśnica
Hol pływający 50 m  o średnicy 25 mm
Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm
Rzutka 30 m o średnicy 10 mm
Kotwica 17 kg
Lina kotwiczna 30 m o średnicy 20 mm
Malowanie kadłuba w części podwodnej farbą antyporostową
Malowanie nazwy łodzi oraz loga i nazwy armatora
Pokrowiec dla urządzenia zbierającego
Przyczepa do holowania łodzi
Środki bezpieczeństwa i ratunkowe - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Koła ratunkowe szt. 2
Kombinezony ochronne wraz z ocieplaczami szt. 3
Kamizelki ratunkowe - szt. 5
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe - szt. 3
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3
Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt.
Lornetka obserwacyjna - szt. 1
Lornetka noktowizyjna - szt. 1
Apteczka
Rakiety spadochronowe białe - 10 szt.
Rakiety spadochronowe czerwone - 3 szt.
Pławka dymna pomarańczowa - szt. 1
Kombinezony robocze - 6 szt.
Rękawice ochronne - 6 szt.
Kaski ochronne - 3 szt.
Gogle - 3 szt.

Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Opis techniczny łodzi
Opis techniczny systemu zbierania zanieczyszczeń
Plan ogólny
Instrukcja obsługi łodzi

Instrukcje obsługi silnika i urządzeń stanowiących wyposażenie łodzi

Świadectwo klasy uznanego klasyfikatora
…………………………………
Klasyfikator: …………………..



Karta Bezpieczeństwa Urzędu Morskiego
Świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego
Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego- niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Manewrowość- niespełnienie wymagań eliminuje ofertę

Swobodne manewrowanie w zakresie prędkości 0 - 3 W
Swobodne manewrowanie w
zakresie: …………………w.

Zdolność holowania zapory
System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
Szybkość zbierania definiowana jako iloczyn szerokości wlotu urządzenia zbierającego i prędkości zbierania
[m2/godz.]
Min 7.000 m2/godz. - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę …………………….m2 /godz
Wydajność zbierania  [ m3/godz. ]
Nominalna wydajność urządzenia zbierającego min 20m3/godz. -
niespełnienie wymagania eliminuje ofertę Wydajność:……………m3 /godz.
Efektywność zbierania- niespełnienie wymagania eliminuje ofertę
Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie powyżej
50% Efektywność:                    %
Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [ cSt ] – wymagany
Zakres lepkości wymagany 15 - 150.000 cSt Zakres lepkości:………………… cSt

Pojemność układu retencyjnego [ m3 ] - niespełnienie warunków wymaganych eliminuje ofertę
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie
Pojemność min 1 m3 Pojemność ………………. m3

Możliwość opróżniania zbiornika

Informacje dodatkowe: należy wymienić elementy uwzględnione w cenie oferty

UWAGA! Spełnienie wymagań Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie  konkretnego parametru
oferowanego przez wykonawcę.
W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy potwierdzić poprzez
wpisanie takich wyrazów jak np.: „ spełnia” , „tak”, „ zawiera”, „zapewniam” lub przepisanie opisu.
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez załączenie dodatkowych
informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów, zdjęć itp.
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZNIKIE nr 8 do SIWZ

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/



Załącznik nr 7 do SIWZ
      wzór umowy

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

     UMOWA DOSTAWY NR
            zawarta w dniu ………….. 2009 roku

           pomiędzy

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni
ul Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, NIP 586–20–76–216, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Marka DŁUGOSZA Dyrektora
2. Iwona SZAMOCKA Główny Księgowy

a
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „ Dostawa łodzi
przciwrozlewowej dla bazy sprzętowo-magazynowej w Świnoujściu, znak postępowania:
NZ -RR/ II/ PN/09/09, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm., ost.
zm: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz.742) została zawarta umowa o następującej treści:

   §1

PRZEDMIOT  UMOWY

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę łodzi
przeciwrozlewowej w ilości szt.1, dla bazy sprzętowo-magazynowej w Świnoujściu
wykonanej i wyposażonej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr.1 do SIWZ.

2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kompletnie wyposażoną łódź przeciwrozlewową
po próbach morskich przeprowadzonych w obecności Zamawiającego

3. Wykonawca dostarczy trzy komplety dokumentacji zdawczej i techniczno– ruchowej
uzgodnionej z PRS, (lub z innym uznanym klasyfikatorem) instrukcji obsługi łodzi i
urządzeń w języku polskim oraz:

- świadectwo klasy,
- kartę bezpieczeństwa,
- świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego.



§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania umowy strony ustalają na dzień: 28.12.2009 r.

2. Za datę realizacji umowy uważa się podpisanie protokółu zdawczo – odbiorczego po
    zakończeniu prób morskich łodzi przeciwrozlewowej w siedzibie Wykonawcy i następnie
dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w §1 i §5 umowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego. W przypadku, gdy Zamawiający, z różnych powodów, opóźni przyjazd do
siedziby Wykonawcy celem dokonania odbioru, wówczas termin wykonania umowy zostanie
wydłużony o okres zwłoki wynikający z faktu opóźnienia.

§ 3

             WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustalają, że wartość umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wyraża się kwotą
………………PLN  (słownie:…………………………PLN). VAT w stawce 0% .

2. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.
      Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego na
      podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto bankowe nr:

………………………………………………………………………..  ………………..
 w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

3. Ustala się następujące terminy płatności:
100% płatności po podpisaniu protokołu odbiorczego w siedzibie producenta.

§ 4

              UBEZPIECZENIE

 Wykonawca ubezpieczy na własny koszt wymienioną w §1 łódź do czasu podpisania
protokółu zdawczo– odbiorczego. Ubezpieczenie winno obejmować osoby biorące udział w
próbach i szkoleniu ze strony Zamawiającego.

§ 5
PRÓBY I ODBIÓR ŁODZI

1. Celem sprawdzenia jakości wykonania, parametrów łodzi przeciwrozlewowej,
prawidłowości działania urządzeń i systemów Wykonawca przeprowadzi próby na morzu
według uzgodnionego z Zamawiającym i klasyfikatorem programem prób.

2. Próby łodzi przeciwrozlewowej są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
próbach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy reprezentują
Strony w pracach komisji zdawczo– odbiorczej oraz przedstawiciel klasyfikatora. Strony
uzgodnią ilość osób biorących w próbach łodzi ratowniczej.

3. Protokół z prób stanowi załącznik do protokółu zdawczo– odbiorczego łodzi ratowniczej.
4. W przypadku ujawnienia w toku prób łodzi ratowniczej istotnych jej wad, Wykonawca,

po uprzednim usunięciu wad, zobowiązany jest na własny koszt powtórzyć próby.



§ 6

ZABEZBIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wniesie, na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub
    nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości w wysokości
   2% wartości podanej w § 3 tj. ……………..PLN w formie………………………………….

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
    dnia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 7 umowy,
    Zamawiający pozostawia 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.tj.

……………………... Powyższa kwota, zostanie zwrócona najpóźniej w 15-tym dniu po
upływie terminu gwarancji jakości.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości. Gwarancja nie
wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokółu zdawczo– odbiorczego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego
wad łodzi możliwie najszybciej, lecz nie później niż w trzeciej dobie od dnia zgłoszenia.

4. Termin usunięcia wad łodzi Zamawiający ustala spisując protokół napraw gwarancyjnych.

5. Wszelkie koszty związane z przewozem łodzi ratowniczej w ramach napraw
gwarancyjnych pokrywa Wykonawca.

§8

KARY UMOWNE

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w następujących
przypadkach:

1) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy za każdy dzień zwłoki realizacji niniejszej
umowy,

2) 0,1% ceny brutto podanej w §3 ust.1umowy, w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie przewidzianym w §7
ust.3 oraz w przypadku przekroczenia terminu określonego w protokóle napraw
gwarancyjnych.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za przekroczenie terminu płatności
przewidzianego w § 3 ust.2.



§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach i na zasadach określonych w
art.145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygania
sporów polubownie a w przypadku nie osiągnięcia zgody spór rozstrzygnie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Załączniki:

                   WYKONAWCA                                      ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 8 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

Arkusz badania i oceny ofert

Ocena ofert.
Oferty oceniane są przy wykorzystaniu poniższego arkusza oceny ofert

Nazwa dostawcy przedmiotu zamówienia / Nr oferty

Łączna ilość zdobytych punktów Max 100
Wynik
badany

Wyszczególnienie Wynik max
Ocena techniczna oferty 70
Kompletność i jakość proponowanego przedmiotu dostawy 70
Ocena ekonomiczna oferty 30
Wskaźnik efektywności stosunkiem oferty o cenie najniższej do ceny
oferowanej w ofercie badanej 30
Ocena łączna 100
Uwagi
W zakresie oceny oferty obowiązuje ogólna zasada polegająca na tym, że gdziekolwiek użyte wymaganie
szczególne przedmiotu dostawy zostanie określone jako preferowane, oznaczać to będzie, że oferta, która
spełnia to wymaganie, będzie oceniana wyżej.
W przypadku wymagań oznaczonych jako preferowane oferta może uzyskać 1 punkt. Poszczególne grupy
wymagań otrzymały swoją wagę pozwalającą na wyróżnienie ważności parametru technicznego z punktu
widzenia odbiorcy. Wynik punktowy uzyskujemy po przemnożeniu przez wagę sum punktów uzyskanych w
poszczególnych grupach.

Ocena kwalifikacyjna oferty:
Weryfikacja przedstawionych informacji - wymogi formalne Wymóg Ocena
Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Pzp,
którego wzór określono w załączniku nr 2 do SIWZ tak/nie
Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ składa-
podpisuje we własnym imieniu każdy z Wykonawców tak/nie
aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert tak/nie



aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; tak/nie
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert tak/nie
W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez
Zamawiającego w pkt.7.1. ppkt.2. warunku posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć
Wykaz  wykonanych dostaw  wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
( 5 dostaw łodzi przeciwrozlewowych) tak/nie
dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w
Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie tak/nie
Wniesienie wadium w wysokości 17.000,00 zł tak/nie
Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy – jeżeli
dotyczy tak/nie
Termin wykonania zamówienia: 28.12.2009 r tak/nie
Formularz oferty tak/nie

Identyfikacja przedmiotu dostawy - czy jest to łódź przeciwrozlewowa  z
kabiną umożliwiająca przebywanie 2 - 3 osób. tak/nie
Oferowana cena nie przekracza wartości dostawy tak/nie
Kwalifikacja badanej oferty

Uwagi

Weryfikacja przedstawionych informacji - wymogi techniczne
Ocena
wstępna Ocena badanej oferty

Parametry sprzętu pływającego Waga Razem W grupie

Parametry podstawowe sprzętu pływającego Waga = 2
Oferta
badana Max = 2

Wymiary (7,5 - 9,0 m) i ciężar (bez  wyposażenia) poniżej 3.500 kg -
Niespełnienie tego wymagania eliminuje ofertę tak/nie

Wskazane jest, by wymiary i ciężar łodzi umożliwiały jej transport drogowy
przy wykorzystaniu standardowych środków transportowych Preferowane 1



Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego - niespełnienie poniższych wymagań eliminuje ofertę
Uwaga: Konstrukcja łodzi powinna zapewniać wieloletnią bezobsługową eksploatację w warunkach morskich
Materiał - Aluminium o podwyższonej wytrzymałości do zastosowań
morskich tak/nie
Grubość blach poszycia - min 5 mm tak/nie
Grubość blach kabiny - min 4 mm tak/nie
Stateczność i wolna burta oraz  wyporność i pływalność Waga = 2 Max = 2,0

Zgodność z normą PN-EN ISO 12217-1: 2005 - Małe statki – Ocena
stateczności i pływalności oraz podział na kategorie. Część 1: Jednostki
nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m - Niespełnienie
tego wymagania eliminuje ofertę tak/nie

EN ISO 12215-5: 2008, Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba –
Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia
projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych Preferowane 1
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych - niespełnienie poniższych wymagań eliminuje ofertę

PN-EN ISO 12215-6: 2009 - Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie
kadłuba – Część 6: Układ konstrukcji i szczegóły tak/nie
Konstrukcja spawana tak/nie
Napęd i systemy Waga = 5,0 Max = 10,0
Silnik o mocy min 200 kM - niepełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie

Napęd umożliwiający precyzyjne manewrowanie w zakresie prędkości 1 - 3
w. Niespełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie

Prędkość maksymalna - min 20 w - niespełnienie wymagania eliminuje
ofertę tak/nie
Silnik wbudowany Preferowane 1
Silnik wysokoprężny Preferowane 1

Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną
pracę, wyposażony w zdalnie sterowany zawór odcinający - niespełnienie
wymagania eliminuje ofertę tak/nie

Sterowanie - manualne hydrauliczne. Niespełnienie wymagania eliminuje
ofertę tak/nie

System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa automatyczna
wspomagana pompą ręczną min 1 szt. Niespełnienie wymagania
eliminuje ofertę. tak/nie
Instalacja elektryczna Waga = 1 max = 1,0
Wykonanie bryzgoszczelne - niepełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie
Wykonanie przciwybuchowe Preferowane 1
Akumulatory 12 V 115 Ah min 2 szt. – wymagane tak/nie
Wyłączniki zasilania szt. 2 – wymagane tak/nie
Bezpieczniki automatyczne – wymagane tak/nie
Przełącznik pracy – wymagany

tak/nie



Oświetlenie - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Oświetlenie nawigacyjne - zgodnie z COLREG 1972 tak/nie
Oświetlenie robocze min 2 reflektory 55 W z  do oświetlenia rufy i dziobu tak/nie
Szperacz reflektor - 200 W tak/nie
Niebieska lampa błyskowa tak/nie
Oświetlenie kabiny tak/nie
Wyposażenie nawigacyjne Waga = 5,0 Max = 5,0

Radar nawigacyjny wraz  z anteną, ploterem i kolorowym wyświetlaczem -
wymagany tak/nie
Echosonda -  wymagana tak/nie
Kompas – wymagany tak/nie
Transmiter AIS Preferowane 1
Łączność - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną tak/nie
Radiotelefon morski przenośny szt. 2 tak/nie
Megafon tak/nie
Wyposażenie dodatkowe - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę

Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w części
rufowej, umożliwiająca przebywanie 2 - 3 członków załogi. Widoczność we
wszystkich kierunkach, wycieraczki tak/nie
Wyposażenie kabiny - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę
2 fotele + ławka składana tak/nie
Izolacja akustyczna standardowa tak/nie

Konsola wyposażona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy
silnika, oraz radiotelefon tak/nie
Wyposażenie pokładowe - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej tak/nie
Ruchoma rampa robocza w części dziobowej tak/nie
Ławki burtowe składane tak/nie
Szczelna aluminiowa skrzynia narzędziowa montowana do pokładu tak/nie
Polery burtowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt. tak/nie
Wiosło + bosak tak/nie
Wiadro + czerpak tak/nie
Gaśnica tak/nie
Hol pływający 50 m  o średnicy 25 mm tak/nie
Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm tak/nie
Rzutka 30 m o średnicy 10 mm tak/nie
Kotwica 17 kg tak/nie
Lina kotwiczna 30 m o średnicy 20 mm tak/nie
Malowanie kadłuba w części podwodnej farbą antyporostową tak/nie
Malowanie nazwy łodzi oraz loga i nazwy armatora tak/nie



Pokrowiec dla urządzenia zbierającego tak/nie
Przyczepa do holowania łodzi tak/nie
Środki bezpieczeństwa i ratunkowe - niespełnienie wymagań eliminuje ofertę
Koła ratunkowe szt. 2 tak/nie
Kombinezony ochronne wraz z ocieplaczami szt. 3 tak/nie
Kamizelki ratunkowe - szt. 5 tak/nie
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe - szt. 3 tak/nie
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3 tak/nie
Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt. tak/nie
Lornetka obserwacyjna - szt. 1 tak/nie
Lornetka noktowizyjna - szt. 1 tak/nie
Apteczka tak/nie
Rakiety spadochronowe białe - 10 szt. tak/nie
Rakiety spadochronowe czerwone - 3 szt. tak/nie
Pławka dymna pomarańczowa - szt. 1 tak/nie
Kombinezony robocze - 6 szt. tak/nie
Rękawice ochronne - 6 szt. tak/nie
Kaski ochronne - 3 szt. tak/nie
Gogle - 3 szt. tak/nie

Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim -
niespełnienie wymagań eliminuje ofertę Waga = 2 Max = 2,0
Opis techniczny łodzi -  wymagany tak/nie
Opis techniczny systemu zbierania zanieczyszczeń - wymagany tak/nie
Plan ogólny – wymagany tak/nie
Instrukcja obsługi łodzi – wymagany tak/nie

Instrukcje obsługi silnika i urządzeń stanowiących wyposażenie łodzi -
wymagany tak/nie
Świadectwo klasy uznanego klasyfikatora – wymagany tak/nie
Świadectwo klasy PRS preferowane 1
Karta Bezpieczeństwa Urzędu Morskiego – wymagany tak/nie

Świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego -
wymagany tak/nie
Ocena jednostki
Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego
Prędkość maksymalna Waga = 2 Max = 2,0
Powyżej 25 w z 3 osobową załogą i przy stanie morza 2 Preferowana 1
Manewrowość Waga = 2,0 Max = 2,0

Swobodne manewrowanie w zakresie prędkości 0 - 3 W - niespełnienie
wymagania eliminuje ofertę tak/nie

Zdolność holowania zapory - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie



Możliwość bezpiecznego podejścia do rozbitka np. z rampy dziobowej Preferowana 1
System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

Szybkość zbierania definiowana (jako iloczyn szerokości wlotu
urządzenia zbierającego i prędkości zbierania  [m2/godz.] Waga = 5,0 Max = 5,0
Min 7.000 m2/godz. - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie
Powyżej 15.000 m2/h Preferowana 1
Wydajność zbierania  [ m3/godz. ] Waga = 5,0 Max = 5,0

Nominalna wydajność urządzenia zbierającego min 20m3/godz. -
niespełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie
Nominalna wydajność urządzenia zbierającego pow. 30m3/godz. Preferowana 1
Efektywność zbierania - waga 1,5 Waga = 5,0 Max = 5,0

Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie powyżej
50% - niespełnienie wymagania eliminuje ofertę tak/nie
Powyżej 90% Preferowana 1
Montaż, demontaż urządzeń zbierających na pokładzie Waga = 2,0 Max = 2,0
Czas montażu poniżej 2 godzin (preferowany) Preferowany 1

Spełnianie wymagań w zakresie składowania i transportu materiałów
niebezpiecznych Waga = 2,0 Max = 2,0
Temperatura zapłonu zanieczyszczenia <; = 60 C Preferowany 1
Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [ cSt ] Waga = 5,0 Max = 10,0
Zakres lepkości wymagany 15 - 150.000 cSt -  wymagany tak/nie
Zakres lepkości powyżej 150.000 cSt Preferowany 1
Mechaniczne/manualne separowanie zanieczyszczeń stałych Preferowany 1

Pojemność układu retencyjnego [ m3 ] - niespełnienie wymagań
eliminuje ofertę Waga = 15,0 Max =15,0
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie -  wymagany tak/nie
Pojemność min 1 m3 – wymagany tak/nie
Możliwość opróżniania zbiornika -  wymagany tak/nie

Opcjonalny inny system składowania odpadów, np. system workowania Preferowany 1
Cena Of. najlepsza Of. badana Max = 30
Cena oferowanego przedmiotu zamówienia
Najniższa oferowana cena



Załącznik nr 9 do SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi
przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej w Świnoujściu.,

        znak postępowania: NZ -RR/ II/ PN/09/09

Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2009 r. Nr  91, poz. 742 )

art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;

 2) 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
poprzez likwidację majątku upadłego;

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w



zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.
1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt.1 i 2;

 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt.3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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