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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148475-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Łodzie specjalistyczne
2017/S 077-148475
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jereczek
Tel.: +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks: +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.sar.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu.

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 8 łodzi ratowniczych typu RIB wraz z przyczepami transportowymi.
Numer referencyjny: NZ-ER/II/PN/05/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34521000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie i dostawę 8 szt. łodzi przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i
ratowaniem życia ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza
Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zalodzenia,
2) Wykonanie i dostawę 8 szt. jednoosiowych przyczep do transportu łodzi opisanych w pkt. 1 zdolnych do
nieograniczonego poruszania się po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, plaży i terenach piaszczystych,
w wodzie morskiej o głębokości 500 mm, we wszystkich porach roku i różnych warunkach atmosferycznych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 835 422.41 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34223300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie i dostawę 8 szt. łodzi przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i
ratowaniem życia ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza
Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zalodzenia. Kadłub łodzi w postaci głębokiego V wykonany z laminatu
poliestrowo-szklanego. Długość całkowita łodzi od 6,2 do 6,5 m, szerokość do 2,55 m, maksymalny ciężar
z wyposażeniem i paliwem do 1900 kg. Prędkość nie mniejsza niż 30 węzłów z 3 osobami załogi i stanie
morza 2, zanurzenie z opuszczonymi pędnikami do 0,9 m. Napęd łodzi stanowić będą 2 silniki zaburtowe
dwusuwowe o mocy min 66,2 kW każdy, o małej masie i najmniejszej szerokości. Łódź w powinna spełniać
wymagania Polskiego Rejestru Statków w zakresie budowy, poświadczone stosownym dokumentem oraz
spełniać wymagania w zakresie wyposażenia konwencji SOLAS 74/83 w zakresie zaleceń rezolucji MSC.48(66)
w sprawie standardów wyposażenia dla środków ratunkowych, z wyłączeniem silników napędowych.
Udzielenie gwarancji jakości na:
— łódź ratowniczą na okres nie krótszy niż 24 miesiące,
— silnik i podzespoły na okres 12 miesięcy,
— na wyposażenie łodzi na okres 12 miesięcy oraz
— na dostawę części zamiennych do łodzi i silników na okres 60 m-cy.
2) Wykonanie i dostawę 8 szt. jednoosiowych przyczep do transportu łodzi opisanych w ppkt 1 zdolnych do
nieograniczonego poruszania się:
— po drogach utwardzonych i nieutwardzonych;
— plaży i terenie piaszczystym;
— w wodzie morskiej o głębokości 500 mm
— we wszystkich porach roku i różnych warunkach atmosferycznych.
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Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepy i łodzi ratowniczej 3500 kg, ładowność do 2000 kg.
Przyczepa musi spełniać wymogi polskich przepisów o ruchu drogowym, posiadać świadectwo homologacji
umożliwiające jej rejestrację.
Udzielenie gwarancji jakości na przyczepę transportową na okres 12 miesięcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja producenta łodzi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Profil „V” kadłuba / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Stosunek mocy [kW] do masy [kg] silnika / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 835 422.41 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy jednej łodzi
ratowniczej lub przyczepy transportowej.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 Pzp:
— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP wskazane w ogłoszeniu i
SIWZ.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
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lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu określonych w rozdziale V pkt 2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
4. Na podstawie art. 22 d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Miarą posiadanej sytuacji ekonomicznej i finansowej są
wymagania określone w minimalnym poziomie wymaganych standardów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.
Zgodnie z treścią SIWZ wykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje
do wykonania zamówienia. Miarą posiadanych kwalifikacji i zdolności technicznej są wymagania określone w
minimalnym poziomie wymaganych standardów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę co najmniej dwóch (2)
łodzi typu RIB o długości od 4 do 9 m z systemem „self-righting” przeznaczonych do służb związanych z
ratownictwem..
Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca przedkłada:
— wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie
z zał. nr 6 do SIWZ
W przypadku wskazania powyższych informacji w JEDZ, Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia
powyższego wykazu.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane dostawy
(ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania dostawy (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia
realizacji), rodzaju wykonanych dostaw oraz wartości (brutto) wykonanych dostaw.
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— dowody, że dostawy wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe informacje zostały zawarte w zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej,
2) w zakresie terminu wykonania umowy dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
zmówienia w przypadku, gdy termin dostaw materiałów, lub wyposażenia, dla łodzi lub przyczep przekroczy
termin określony w § 2 umowy, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne
dokumenty potwierdzające dostawę, jednak nie później niż do 30.11.2017 r.
3) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT stosownie do zmiany tej stawki,
b) w razie zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania dostawy siedmiu łodzi i siedmiu przyczep lub ośmiu
łodzi i siedmiu przyczep stosownie do zmiany.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2017
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1 .Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 87 195 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt pięć złotych złotych 00/100)
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale V pkt 1
SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale
V pkt 2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i
dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 3 do SIWZ, jednakże z
uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie
z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) (serwis eESPD został udostępniony
przez Komisję Europejską pod adresem:http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej
wersji językowej serwisu pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lag=p ),
lub edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie
z zał. nr 6 do SIWZ
W przypadku wskazania powyższych informacji w JEDZ, Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia
powyższego wykazu.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane dostawy
(ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania dostawy (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia
realizacji), rodzaju wykonanych dostaw oraz wartości (brutto) wykonanych dostaw.
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e) dowody, że dostawy wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
2000000,00 PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2017
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