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Gdynia, dnia 11.03.2015 r.
Sygnatura postępowania: NZ-ER/II/PN/07/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, tj kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR
/-/
Marek Długosz
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II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm, poz: 984 1047 i 1473 z 2013r oraz z 2014
r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 łodzi roboczych przystosowanych do
prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych. szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, oraz
zał. nr 5 - Istotne warunku umowy, a także zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.
2. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
34521000
35112000
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot w głównej
mierze za pomocą cech funkcjonalnych, a w przypadku przywołania nazyw własnych
elementów, jednoczesnie dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych
wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy funkcjonalne. Wskazane dopuszczenie
równoważności dot. również przywołanych przez Zamawiającego norm. Zgodnie z art 30
ust 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o cechach spełniajacych
powyższą normę lub normę równorzędną (lub wyższą). Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp,
Wykonawca, który powołuje się na rowiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia – do upływu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona
zrealizowana do 30.11.2015r
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
w szczególności:
a) dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony
jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej dostawy dwóch (2) łodzi wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do zwalczania
zanieczyszczeń o cechach: Szybkość zbierania definiowana jako iloczyn czerokości wlotu
urzadzenia zbierającego i prędkości zbierania [m2/godz]: min: 5.000m2/godz. Wydajność
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zbierania [m3/godz.]: nominalna wydajność urządzenia zbierającego min 15m3/godz.
Efektywność zbierania: efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie
pow. 50%.
Zamawiający wskazuje, iż uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca
będzie legitymował się wskazanym wymaganym doświadczeniem zdobytym w okresie 6 lat
przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien jest przedłożyć wykaż
wykonanych dostaw, o którym mowa w siwz. Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wartość dostawy wykonanej/wykonywanej do upływu terminu składania ofert, przy czym
wartość dostawy wykonanej/wykonywanej musi potwierdzać spełnienie ww. warunku. Do
wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane należycie. Dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw wyszczególnionych w
Wykazie są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wczesniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać
wyjaśnienie przyczyn dlaczego Wykonawca od podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały
wykonanie, nie może uzyskać poświadczenia czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Przez główne dostawy Zamawiajacy rozumie dostawy potwierdzające spełnienie warunku
udziału w niniejszym postępowaniu przy czym wskazuje się by złożony wraz z ofertą Wykaz
wykonanych dostaw i poświadczenia wskazywały spełnienie warunków udziału.
b) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 000 000 PLN (słownie: dwa
miliony złotych) w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien jest przedłośyć opłaconą polisę (lub
inny dokument) o którym mowa w pkt VI. SIWZ.
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ)
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu:
a)
pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
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b)

dokumenty,
o
których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 203r
poz. 231), dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu
zamówienia
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
- charakteru stostunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy
i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki
określone w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu
z postępowania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
8. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
9. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do
wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
10. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby
oceny ofert na PLN wg średniegu kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Suplemencie do Dziennika urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym
dniem.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1
do SIWZ należy dołączyć:
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1)

oświadczenie
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2
do SIWZ
2)
Wykaz
wykonanych/wykonywanych głównych dostaw, sporządzony wg Załącznika nr 4 do
SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, zgodnie z pkt
V.1.1) SIWZ.
3)
opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art 26 ust 2d ustawy Pzp, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finanowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego,
może przedstaić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24. 2b ust
3 ustawy należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg
Załącznika 3 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, 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) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, 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;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania,
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8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ musi być złożone w oryginale. Dokumenty, o
których mowa w pkt VI.1.2) oraz VI.2 SIWZ mają być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2:
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ppkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
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 pkt 5. 1) zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5 ppkt 2) SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt IV.2 ppkt 1) i 2)
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie
dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz
w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
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wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji
(dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie,
zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę
ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z
późn. zm.).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty
elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości
nie otrzymał.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl
w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę
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specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61
Danuta Jereczek - tel: 58 660-76-61
Marek Reszko - tel. 58 660-76-13
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000; z adnotacją:
„wadium- NZ-ER/II/PN/07/15 - dostawa dwóch łodzi roboczych do zwalczania zagrożeń i
zanieczyszczeń” .
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż pieniądzu należy
dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym
terminie zwrócić wadium Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, 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.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ), wraz z wymaganymi
załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, w tym:
1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr
2 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika
nr 3 do SIWZ,
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wg
Załącznika nr 6 do SIWZ,
4) opis systemu będący charakterystyką wyposażenia łodzi, zawierający wskazanie
parametrów fizycznych i technicznych umożliwiające ocenę oferty pod względem
zgodności z treścią siwz oraz kryteriami oceny ofert, sporządzony z uwzględnieniem opisu
sposobu dokonania oceny ofert wskazanym w zał. nr 6 do SIWZ
5) pozostałe dokumenty wskazane w dziale VI SIWZ,
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6) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego
zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania
określonej czynności.
4. Z uwagi na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz jego określenie w sposób
funkcjonalny, prosimy o dołączenie do oferty Opisu systemu zawierającego charakterystykę
przedmiotu oferty - parametry fizyczne i techniczne.
5. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych
w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć
do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku,
gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich
wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie
tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych
wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.
7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający
dekompletację,
2) ponumerować,
3) zaparafować.
8. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach.
Koperta wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiadać dopiski „oferta na przetarg nieograniczony na
dostawę dwóch łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych" oraz „nie otwierać przed dniem 24.04.2015 r.
godzina 11:15”.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany
lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w
kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich
złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego
oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
12. Nie udostępnia się Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje
powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone
wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie
informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie
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przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się
odpowiednio.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w
ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
(sekretariat) w terminie do dnia 24.04.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu
24.04.2015r. godzina 11:15.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty wraz z cenami jednostkowymi należy wskazać w Formularzu oferty – Załącznik
nr 1 do SIWZ. Sposób obliczenia ceny oferty określono w Formularzu oferty. Cena oferty
winna zawierać podatek VAT w należnej wysokości.
2. W cenie oferty Wykonawcy musi być zawarty pełen koszt realizacji zamówienia.
3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej
walucie.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przyjete przez Zamawiającego kryteria oceny ofert
1) cena
- 30%
2) parametry techniczne i eksploatacyjne - 70%
2. Szczegółowyopis kryteriów wraz ze sposobem oceny ofert został zamieszczony w zał. nr 6
do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert okreslony w niniejszym przetargu, wyliczonych
zgodnie ze wzorem
O = Ic + It
gdzie:
O – Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
Ic – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”
It – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „parametry techniczne i
eksploatacyjne"
4.
5.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu
podpisania umowy, może:
1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,
lub
2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą.
2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art 93 ust 1a ustawy Pzp wskazuje, iż przewiduj
unieważnienie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzace z budżetu UE, które
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 ust.1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest
wniesienie do dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
podanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie do dnia zawarcia umowy
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000. Potwierdzoną
przez bank kopię przelewu należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. W pozostałych
formach, zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta do nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty,
w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy,
b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależytą starannością.
6) termin ważności gwarancji
Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji nie
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zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej dodatkowe zastrzeżenia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć
w skutek niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej
umowy.
6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. XV.5.5) lit. a i b
przypadków, Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem
zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie
zawierać będzie uzasadnienia faktyczne i prawne.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XV.3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI. Istotne postanowieia umowy:
1. Instotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty został w
Załączniku nr 5 do SIWZ. Pozostałe kwestie, nie stanowiące jej istotnych elementów
zostaną uszczegółowione po wyborze oferty przez strony przyszłej umowy.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
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8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6 i XVII.7 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.

Załączniki:
1. Formularz oferty – Zał. nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 3 do SIWZ;
4. Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw – Zał. nr 4 do SIWZ
5. Istotne postanowienia umowy – Zał. nr 5 do SIWZ.
6. Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - Zał. nr 6 do SIWZ
7. Oświadczenie dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 7 do SIWZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty 10 mln euro,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.
z 2013 r.Dz. U. poz. 907 ze zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych

Nazwa i adres Zamawiającego:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………..……………………………….………………………………………………..……….
Siedziba:.………………..…………………………………………………………………………………
NIP:…………………..………………
Regon:……………………………….
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Nr telefonu:…………………………………
Nr faksu:1 ……………..……………………
Adres poczty elektronicznej:2……………………………………………………………………………..
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz
wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze NZ-ER/II/PN/07/15
(Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych oraz poniżej na następujących warunkach:

1

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z
art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)
2
Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę dwóch sztuk łodzi roboczych
przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych:
................................... (producent, nazwa systemu, model odpowiednio)
za cenę:
1) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………….. złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości:……….. złotych, stawka podatku VAT ……,
3) cena brutto przedmiotu zamówienia w wysokości: ......................................... złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………………………..)
2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia
powierzę podwykonawcom……………………………………………………..................................………
............................................………………………...……………………………………………………………
………………………………………..….3
3. Oferuję dostawę systemu o cechach wskazanych w załaczniku do oferty tj.........
4. Oświadczam, że należę/nie należę4 do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym
oświadczeniem zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
5. Oświadczam, że oferowany (dostarczany) asortyment będzie spełniał wszystkie wymagania
określone w SIWZ
6. Zastrzegam/nie zastrzegam5 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w odniesieniu do informacji zawartych
w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu
podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji:................................
..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
7. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy załączonych do SIWZ.
8. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego
zamówienia zgodnie z SIWZ
9. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako
dzień składania ofert.
11. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych stronach.
12. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................
…………….…………………………
………………………………………………………….
Miejscowość, data

3

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i podpis)

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, tj. wskazać zakres przedmiotu umowy, który ma realizować podwykonawca.
Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
5
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je zgodnie
z postanowieniami „SIWZ”.
4
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że
spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
do wykonania zamówienia;

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze
zm.).

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2015 r.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907),
w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych
Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY polegające na

Lp

Przedmiot dostawy /charakterystyka
systemów /łodzi

Data
wykonania/wykony
wania dostawy

Podmiot na rzecz którego
dostawa została
wykonana/jest
wykonywana

1

2
3
4
5

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Istotne elementy umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę dwóch sztuk łodzi
roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i
zanieczyszczeń olejowych, których charakterystykę zawiera opis przedmiotu zamówienia
(zgodnie z treści siwz) oraz oferta wykonawcy z dnia ...., której kopia stanowi załącznik do
niniejszej umowy
2. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona
zrealizowana do 30.11.2015r.
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Odbiór będzie dokonany w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od
dostawy sprzętu i dokumentacji dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu
zamówienia pod względem jego zgodności z siwz.
5. Wykonawca wniesie, na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy jakości w wysokości 3% wartości umowy. Zamawiający
zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia realizacji
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
6. 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 rękojmi za wady równym terminowi udzielonej gwarancji.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w następujących
przypadkach:
a) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia za każdy dzień zwłoki realizacji niniejszej
umowy,
b) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia, w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie 72 godzin od zgłoszenia.
8. 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.
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Zał. nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Łódź do zwalczania zanieczyszczeń olejowych
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 – stan morza 3, wysokość fali do 1,5 m. Ponadto łódź powinna
charakteryzować się stosunkowo wysoką autonomicznością pozwalającą na prowadzenie
działań operacyjnych przez okres, co najmniej 12 godzin.
Funkcja podstawowa łodzi:
·
·
·
·

Aktywne, polegające na mechanicznym zbieraniu oleju z powierzchni wody zwalczanie
zanieczyszczeń olejowych na morskich wodach przybrzeżnych, osłoniętych w portach i
wodach śródlądowych.
Współpraca w zakresie zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu z innymi
jednostkami MSPiR, np. holowanie zapór.
Prowadzenie akcji związanych z poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w
szczególności na wodach osłoniętych
Możliwość holowania małych, do 15 m długości, 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 (długość 7,5 - 9,0 m, szerokość maksymalnie 3,0 m. ) i ciężar wraz z wyposażeniem
poniżej 3.800 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
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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 (~150 kW)
Napęd śrubowy lub strugowodny, umożliwiający precyzyjne manewrowanie w zakresie prędkości 1
- 3 w.
Prędkość maksymalna - min 20 w.
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną pracę przy obciążeniu w
granicach 60%, 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 wodoszczelne
Akumulatory 12 V 115 Ah min 2 szt.
Wyłączniki zasilania szt. 2
Bezpieczniki automatyczne
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, ogólne oświetlenie sterowania.
2.2. Wyposażenie
2.2.1. Wyposażenie nawigacyjne
Radar nawigacyjny wraz z anteną, ploterem i kolorowym wyświetlaczem.
Aktywny reflektor radarowy
Echosonda, pomiar temperatury wody
Kompas magnetyczny
2.2.2. Łączność
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną
Radiotelefon morski przenośny szt. 2, wodoodporny
Megafon stacjonarny
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
Ławki burtowe składane
Polery burtowe z możliwością mocowania holu dziobowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt.
Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak
Gaśnica, koc gaśniczy
Hol pływający 50 m o średnicy 25 mm
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Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm
Rzutka 30 m o średnicy 10 mm
Kotwica o ciężarze adekwatnym do wielkości jednostki
Lina kotwiczna 30 m o średnicy 20 mm
Malowanie kadłuba w części podwodnej farbą antyporostową, część nawodna niemalowana.
Malowanie nazwy łodzi oraz logo i nazwę armatora
Pokrowiec dla urządzenia zbierającego
Przyczepa do transportu drogowego łodzi
2.2.6. Środki bezpieczeństwa i ratunkowe
Koła ratunkowe szt. 2
Kombinezony ochronne typu suchego wraz z ocieplaczami szt. 3
Kamizelki ratunkowe - szt. 5 - SOLAS
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe - szt. 3 - SOLAS
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3
Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt. z GPS
Lornetka obserwacyjna - szt. 1
Lornetka noktowizyjna, aktywna generacja 1+ lub 2+ - 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. z wkładkami anty-słonecznymi
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. Parametry eksploatacyjne

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, umożliwiające pracę zbieraczem oraz holowanie zapór manewrowanie, w zakresie
prędkości 0 - 3 W
Zdolność holowania zapory – uciąg minimum 1 tona
3.2. System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
System zbierania zanieczyszczeń powinien składać się z następujących elementów;
· ramiona zbieracza – składane na pokład łodzi regulowane, umożliwiające zwiększenie
powierzchni zbierania,
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·
·

adhezyjny system zbierania oleju pozwalający na separowanie czystego oleju o zawartości
wody nie przekraczającej 50%,
system magazynowania oleju składający się ze zbiornika aluminiowego o objętości 1 m3 ze
złączem standardowym do jego opróżniania. Opcjonalnie system może się składać z
wychylnego zbiornika ze złączem standardowym, do którego wnętrza wkładane mogą być
szczelnie zamykane worki polietylenowe wyposażone w linkę holowniczą oraz boję.
Napełnione worki mogą być usuwane za burtę i podejmowane następnie przez inne
jednostki.

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 - złącze standardowe

24

NZ-ER/II/PN/07/15

4. OCENA OFERT
Ocenie podlegają elementy sprzętu, takie jak parametry eksploatacyjne łodzi, w tym;prędkość
maksymalna, manewrowość oraz zdolność holowania zapory (uciąg). Istotnym elementem oceny
jest również ocena zainstalowanego na pokładzie łodzi roboczej systemu do zbierania
zanieczyszczeń olejowych.
Oferty oceniane są przy wykorzystaniu poniższego arkusza oceny ofert

Nazwa dostawcy przedmiotu zamówienia
Wynik
badany

Łączna ilość zdobytych punktów

Max 100

Wyszczególnienie

Wynik max

Ocena techniczna oferty

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.
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 - Niespełnienie warunku eliminuje ofertę (parametry minimalne, ich
niespełnienie powoduje uznanie treści oferty za niezgodną z treścią siwz)
Wymiary (7,5 - 9,0 m) i ciężar z wyposażeniem poniżej 3.800 kg -

tak/nie

Parametry podstawowe sprzętu pływającego

Waga = 1

Wymiary łodzi umożliwiają jej transport drogowy przy wykorzystaniu
standardowych środków transportowych

+2 pkt

Oferta
badana

Max = 2

Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego - niespełnienie poniższych warunków 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
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Stateczność i wolna burta oraz wyporność i pływalność - niespełnienie warunku eliminuje ofertę
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.
tak/nie
Stateczność i wolna burta oraz wyporność i pływalność

Waga = 1

Max = 1

EN ISO 12215-5: 2008, Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba –
Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia
projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych
+1 pkt.
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych - niespełnienie poniższych warunków 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 - niespełnienie poniższych warunków eliminuje ofertę
Silnik o mocy min 200 kM(~150 kW).

tak/nie

Napęd umożliwiający manewrowanie w zakresie prędkości 1-3 w.

tak/nie

Prędkość maksymalna - min 20 w.
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną
pracę, wyposażony w zdalnie sterowany zawór odcinający.

tak/nie
tak/nie

Sterowanie - manualne hydrauliczne.
System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa automatyczna
wspomagana pompą ręczną min 1 szt.

tak/nie
tak/nie

Napęd i systemy

Waga = 1

Silnik zaburtowy

+0 pkt.

Silnik wbudowany

+1 pkt.

Silnik wysokoprężny

+7 pkt

Napęd śrubowy

+0 pkt.

Napęd strugowodny

+2 pkt

Max = 10

Instalacja elektryczna - niespełnienie poniższych warunków eliminuje ofertę
Wykonanie wodoszczelne

tak/nie

Akumulatory 12 V 115 Ah min 2 szt. Warunek wymagany

tak/nie

Wyłączniki zasilania szt. 2 - Warunek wymagany

tak/nie

Bezpieczniki automatyczne - Warunek wymagany

tak/nie

Przełącznik pracy - Warunek wymagany

tak/nie

Oświetlenie - niespełnienie warunków 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, oświetlenie sterowania

tak/nie

Wyposażenie nawigacyjne - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Radar nawigacyjny wraz z anteną, ploterem i kolorowym wyświetlaczem
Echosonda

tak/nie
tak/nie

Kompas magnetyczny

tak/nie

Wyposażenie nawigacyjne

Waga = 1

Mapa nawigacyjna

+ 2 pkt.

Max = 6
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Pomiar temperatury wody

+ 1 pkt.

Transponder AIS – klasa B

+ 2 pkt.

Transponder AIS –klasa A

+ 3 pkt

Łączność - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Radiotelefon morski stacjonarny wraz z anteną

tak/nie

Radiotelefon morski przenośny szt. 2

tak/nie

Megafon stacjonarny

tak/nie

Wyposażenie dodatkowe - niespełnienie warunków 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 warunków eliminuje ofertę
2 fotele + ławka składana

tak/nie

Izolacja akustyczna standardowa
Konsola wyposażona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy
silnika, oraz radiotelefon

tak/nie
tak/nie

Wyposażenie pokładowe - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej

tak/nie

Ławki burtowe składane

tak/nie

Polery burtowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt.

tak/nie

Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak

tak/nie
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

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 logo i nazwy armatora

tak/nie

Pokrowiec dla urządzenia zbierającego

tak/nie

Przyczepa do holowania łodzi

tak/nie

Wyposażenie pokładowe

Waga = 1

Szczelna aluminiowa skrzynia narzędziowa montowana do pokładu

+ 1 pkt.

Ruchoma rampa robocza w części dziobowej

+ 1 pkt.

Max = 2

Środki bezpieczeństwa i ratunkowe - niespełnienie warunków 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 aktywna, generacja 1+ - szt. 1

tak/nie
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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

Środki bezpieczeństwa i ratunkowe

Waga = 1

Max = 2

Lornetka noktowizyjna aktywna, generacja 2+ - szt. 1
+ 2 pkt.
Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Opis techniczny łodzi

tak/nie

Opis techniczny systemu zbierania zanieczyszczeń

tak/nie

Plan ogólny

tak/nie

Instrukcja obsługi łodzi
Instrukcje obsługi silnika i urządzeń stanowiących wyposażenie łodzi

tak/nie
tak/nie

Świadectwo klasy uznanego klasyfikatora

tak/nie

Świadectwa i certyfikaty urządzeń, wyposażenia i sprzętu ratowniczego

tak/nie

Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim

Waga = 1

Świadectwo klasy PRS

+ 1 pkt.

Max = 1

Ocena jednostki
Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego
Prędkość maksymalna większa niż 20 w.

Waga = 1

Powyżej 25 w z 3 osobową załogą i przy stanie morza 2

+ 1 pkt.

Max = 1

Manewrowość - niespełnienie warunku eliminuje ofertę
Swobodne manewrowanie w zakresie prędkości 0 - 3 W

tak/nie

Zdolność holowania zapory - niespełnienie warunku eliminuje ofertę

tak/nie

Manewrowość

Waga = 1

Możliwość bezpiecznego podejścia do rozbitka np. z rampy dziobowej

+ 1 pkt.

System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
Szybkość zbierania definiowana (jako iloczyn szerokości wlotu
urządzenia zbierającego i prędkości zbierania [m2/godz.]

Waga = 1

Min 7.000 m2/godz. - niespełnienie warunku eliminuje ofertę

tak/nie

Powyżej 15.000 m2/h

+ 8 pkt.

Wydajność zbierania [ m3/godz. ]

Waga = 1

Nominalna, określona przez producenta wydajność urządzenia
zbierającego min 20m3/godz. - niespełnienie warunku eliminuje ofertę

tak/nie

Nominalna wydajność urządzenia zbierającego pow. 30m3/godz.

+ 7pkt.

Max = 1

Max = 8

Max = 7

Efektywność zbierania - - niespełnienie warunku eliminuje ofertę
Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie powyżej
50%

tak/nie

Efektywność zbierania

Waga = 1

Powyżej 90%

+ 4 pkt.

Max = 7
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95% i więcej

+ 7 pkt.

Montaż, demontaż urządzeń zbierających na pokładzie

Waga = 2

Czas montażu poniżej 2 godzin

+ 2 pkt.

Spełnianie wymagań w zakresie składowania i transportu materiałów
niebezpiecznych

Waga = 1

Temperatura zapłonu <; = 60 C

+ 2 pkt.

Max = 2

Max = 2

Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [ cSt ] - niespełnienie warunków eliminuje ofertę
Zakres lepkości wymagany 15 - 150.000 cSt

tak/nie

Zakres lepkości zbieranych produktów naftowych [ cSt ]

Waga = 1

Zakres lepkości powyżej 150.000 cSt

+ 6 pkt.

Max = 8

Mechaniczne/manualne separowanie zanieczyszczeń stałych
+ 2 pkt.
Pojemność układu retencyjnego [ m3 ] - niespełnienie warunków wymaganych eliminuje ofertę
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie

tak/nie

Pojemność min 1 m3

tak/nie

Możliwość opróżniania zbiornika - złącze standardowe

tak/nie

Pojemność układu retencyjnego

Waga = 1

Specjalny system składowania odpadów, np. system workowania

+ 10 pkt.

Cena

Of. najlepsza Of. badana

Max = 10
Max = 30

Cena oferowanego przedmiotu zamówienia
Najniższa oferowana cena
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
- przynależność do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego
na:
Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z
dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

oświadczamy że6:
*nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład
której wchodzą następujące podmioty: (wskazane poniżej lub lista w załączeniu)

Lp.
1.
2.

Nazwa

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczątka)

Adres

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

6

Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać
informacja czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - koniecznym
jest zamieszczenie / dołączenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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