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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117976-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Statki i łodzie
2015/S 067-117976
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Osoba
do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek, Gdynia 81-340,
POLSKA. Tel.: +48 586607661. Faks: +48 586607661. E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.3.2015, 2015/S 55-095913)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34500000, 35100000
Statki i łodzie
Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Zamiast:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia płatności częściowych na wniosek wykonawcy, tj:
10 % ceny kontraktowej po złożeniu dokumentacji projektowej
30 % po 3 miesiącach od podpisania umowy, na podstawie informacji potwierdzających stan zaawansowania wykonania
prac potwierdzający możliwość wykonania zamówienia w czasie wyznaczonym na realizację zamówienia
60 % po zrealizowaniu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
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,
(...)
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 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 2 (odpowiednio VI.2) SIWZ):
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
(...)
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.
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(...)
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)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art 22 ust 1 Pzp. w szczególności:
posiadają wiedzę i doświadczenie tj.
wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia był krótszy w tym okresie) co najmniej 2 (dwie) dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych systemów zbierania zanieczyszczeń
z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową, lub zrealizowali dostawy takich systemów wraz z ich
montażem, za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych), lub modernizację takich systemów,
których wartość brutto modernizacji wynosiła 2 000 000 PLN każda.
(...)
a) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych) głównych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
(...)
7. W celu potwierdzenia, że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca
obowiązany jest przedłożyć:
— wypełniony arkusz stanowiący specyfikację systemu, sporządzony wg załącznika do SIWZ.
Powinno być:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki w wysokości do 20 % ceny kontraktowej, na jego
wniosek.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
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 ofert;
(...)
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 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 i 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 2 (odpowiednio VI.2 SIWZ):
1) ppkt 2)–4), 6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
(...)
04/04/2015
S67
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/3

Dz.U./S S67
04/04/2015
117976-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/3

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania 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 odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 7 stosuje się
odpowiednio.
(...)
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 pkt 2 ppkt 1) i 2) (odpowiednio pkt VI.2. ppkt 1) i 2) SIWZ).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. w szczególności:
posiadają wiedzę i doświadczenie tj.
wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia był krótszy – w
tym okresie) co najmniej 2 (dwie) dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych systemów zbierania zanieczyszczeń
z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo-montażową, lub zrealizowali dostawy takich systemów wraz z
ich montażem, za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN każda (słownie: dwa miliony złotych), lub modernizację takich
systemów, których wartość brutto modernizacji wynosiła 2 000 000 PLN każda.
(...)
a) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych) głównych dostaw,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
(...)
7. W celu potwierdzenia, że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca
obowiązany jest przedłożyć:
— wypełniony arkusz stanowiący specyfikację systemu, sporządzony wg załącznika do SIWZ (Formularz oferty) oraz
opis systemu będący charakterystyką systemu, zawierający wskazanie parametrów fizycznych i technicznych systemu
(parametry fizyczne i techniczne oferowanego systemu).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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