Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.sar.gov.pl (zakładka:zamówienia publiczne/ogłoszenia)

Gdynia: Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie morskich statków ratowniczych
Numer ogłoszenia: 220452 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.
·

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego na
wyposażenie morskich statków ratowniczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania: Zadanie 1: Dostawa 12
szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń Zadanie 2: Dostawa 11 szt.
zestawów do ogrzewania poszkodowanego Zadanie 3: Dostawa 8 szt. zestawów do
dezynfekcji 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot
zamówienia kierując się specyfiką działań ratowniczych i warunkami w jakich nabywane
urządzenia będą użytkowane. W przypadku przywołania nazw własnych elementów,
jednocześnie Zamawiający 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 spełniających
powyższą normę lub normę równorzędną (lub wyższą).
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
·
·

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, w tym 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 dostawy odpowiednio do zadania: Zadanie 1: Dostawy respiratorów na
kwotę 100.000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Zadanie 2: Dostawy
zestawów do ogrzewania poszkodowanego na kwotę 100.000 PLN brutto (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) Zadanie 3: Dostawy urządzeń do dezynfekcji na kwotę 80.000
PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Uwaga: Zamawiający nie
formułuje wymagań dot. sposobu realizacji dostaw tj. uzna warunek za spełniony bez
względu na to, czy dostawy za wymaganą kwotę były dostawami jednorazowymi,

cyklicznymi, dla jednego lub kilku podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wartość dostaw wykonanych/ wykonywanych do upływu terminu składania ofert, przy
czym wartość dostaw wykonanych/wykonywanych muszą potwierdzać spełnienie ww.
warunku. Do wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane należycie.
Informacje nt. wykazu oraz dowodów należytego wykonania dostaw wskazane zostały w
dziale VI SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
·

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
·

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
·

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·

inne dokumenty
dodatkowe - katalog producenta wskazujący cechy oferowanego sprzętu Zamawiający wskazuje, iż zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został
opracowany tak by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim parametry
techniczne i eksploatacyjne dot. zaoferowanego sprzętu, co w konsekwencji ułatwi
Zamawiającemu dokonanie oceny oferty wg opisanych w SIWZ kryteriów oceny
ofert i wymogów technicznych dot. sprzętu. Jednakże z uwagi na specjalistyczny
charakter dostarczanego asortymentu, zaleca się dołączenie do oferty katalogu
producenta/opisu oferowanego sprzętu tak by Zamawiający dysponował pełną
wiedzą na temat zaoferowanego sprzętu.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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 Dodatkowe informacje dot wykazu dostaw, o którym mowa w pkt III.4.1)
zamawiający wskazuje, iż wykonawca może ograniczyć zakres wykazu do dostaw
potwierdzającech spełnienie warunku doświadczenia wskazanego w siwz i pkt III.3.2)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·
·

IV.2.2)

1 - Cena - 90
2 - parametry techniczne -zadanie 1 i 2; koszt eksploatacji - zadanie 3 - 10

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu urządzenia, które wykonawca
zaoferował w postępowaniu i niemożliwości jego dostarczenia Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić urządzenie będące technicznym następcą urządzenia pierwotnie
zaoferowanego. W przypadku różnicy w sposobie użytkowania Zamawiającemu przysługuje
prawo zażądania przeprowadzenia przeszkolenia pracowników na zasadach określonych w
niniejszej umowie jak dla sytuacji zaoferowania sprzętu innego niż użytkowany przez
Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl (zakładka:zamówienia publiczne/ogłoszenia)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MSPiR w
Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Dział zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.09.2015 godzina 11:00, miejsce: MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340
Gdynia (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do
ćwiczeń.
·

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prosty w
obsłudze, niewielki i lekki respirator, zasilanie wyłącznie pneumatyczne - szt. 12.
Elementy sterujące pracą urządzenia rozmieszczone w sposób umożliwiający
intuicyjną obsługę jedną ręką, Zastawka pacjenta ze złączem 22/15 mm umożliwiające
podłączenie standardowych masek i akcesoriów do wentylacji, Tryb pracy:
automatyczny, ręczny lub na żądanie Waga respiratora bez przewodu zasilającego poniżej 300g. Zamówienie obejmuje również dostawę: Manekin do nauki

·
·
·

podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych - szt. 1; oraz Model do
nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby
dorosłej - szt. 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Wymiary zaoferowanego sprzętu (bez przewodu zasilającego) - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 11 szt. zestawów do ogrzewania poszkodowanego.
·

·
·
·

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiał odporny
na rozdarcia przystosowany do pracy w trudnych warunkach pogodowych,
wodoodporny. Materiał zmywalny z możliwością dezynfekcji ogólnie dostępnymi
płynami dezynfekcyjnymi stosowanymi w ratownictwie. System ogrzewania pacjenta
sterowany mikroprocesorowo. Jednostka sterująca wbudowana w koc, odporna na
działanie wody morskiej i płynów ustrojowych. Sensorowe programowanie
temperatury grzania w zakresie min. 37-40stC.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Waga zaoferowanego zestawu - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 8 szt. zestawów do dezynfekcji.
·

·
·
·

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa: Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i
potwierdza metodą zamgławienia. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze
sprzętem elektronicznym - potwierdzone przez producenta. Urządzenie fabrycznie
nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015. Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze do
500m3. Środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru oraz kationów srebra.
Aktywny wobec bakterii, wirusów, grzybów, sporów, . Środek nietoksyczny,
niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Urządzenie rozpraszające środek w postaci
mikrokropelek - do 5 mikronów. Dostawa obejmuje również dostawę środka do
dezynfekcji w wskazanej w siwz ilości..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Koszt dezynfekcji pomieszczenia o wielkości 40m3 - 10
Dyrektor
/-/
Marek Długosz

