Gdynia, dnia 09.03.2015 r.
Sygnatura postępowania: NZ-ER/II/PN/06/15

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 terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa
morskiego

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) 660-76-60

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 dwóch fabrycznie nowych terenowych
samochodów specjalnych, (z zastrzeżeniem pkt 8) przystosowanych do ratownictwa
wodnego, z napędem 4x4 o parametrach i wymaganiach technicznych, wyposażeniu
i warunkach serwisowo-gwarancyjnych szczegółowo określonych w SIWZ – zał. nr 1 –
Formularz oferty, oraz w zał. nr 5 – Wzór umowy i zał. nr 6 - Wyposażenie. Wyznaczenie
parametrów technicznych i funkcjonalnych na wskazanym poziomie podyktowane
zostało potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzenia działań ratowniczych
w trudno dostępnych miejscach w pasie brzegowym wybrzeża polskiego, niedostępnych
dla innych służb.
2. Pojazd będzie:
- specjalnym pojazdem ratowniczym, uprzywilejowanym w ruchu drogowym, podczas
prowadzenia działań
związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego
w brzegowej strefie wybrzeża polskiego.
- wykorzystywany do:
a)
Przewozu ratowników na miejsce akcji.
b)
Ewakuacji poszkodowanych.
c)
Transportu sprzętu medycznego.
d)
Transportu sprzętu ratownictwa technicznego.
e)
Holowania przyczep.
f)
Wodowania łodzi ratowniczej.
3. Pojazd będzie użytkowany:
a)
we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie brzegowej morza bałtyckiego,
b)
na terenach piaszczystych (plaże), bezdrożach, drogach gruntowych i drogach
twardych,
c)
w wodzie morskiej do poziomu wymaganego przez Zamawiającego.
4. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
34114000-9 – pojazdy specjalne
34113000-2 - pojazdy z napędem na 4 koła
5. Dostarczone muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich.
6. Planowane wyposażenie pojazdu wskazano w zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca
w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczane
samochody zgodnie z załacznikiem nr 1 do SIWZ - formularz oferty.
7. Zamawiający wymaga, by w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił
również świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie wskazanym w zał. nr 5 do
SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wskazuje,
iż z przyczyn o obiektywnym charakterze wymagane jest, by punkt serwisowy
oraz części zamienne były dostępne w terminie 24 godzin od terminu powzięcia
wiadomości o wystąpieniu awarii. Zamawiający wskazuje iż możliwym jest by
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Zamawiający we własnym zakresie przyjeżdżał samochodem do serwisu znajdującego
się w granicach państwa polskiego. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług
poza terytorium Polski, Zamawiający może doprowadzić samochód do wskazanego
przez Wykonawcę punktu na terenie Polski, skąd Wykonawca we własnym zakresie
dostarczy samochód do miejsca naprawy. Wskazana powyżej możliwość dojazdu
samochodem do serwisu lub wskazanego przez Wykonawcę miejsca dotyczy jedynie
sytuacji, w której stan samochodu umożliwia bezpieczną i zgodną z przepisami podróż.
W przypadku gdy stan techniczny samochodu nie pozwala na dojazd nim do miejsca
serwisowania, Wykonawca zobligowany jest do odbioru samochodu z wskazanej
Brzegowej Stacji Ratowniczej Zamawiającego i podjecie dalszych czynności we
własnym zakresie.
8. Zamawiający wskazuje, iż jako jednostka finansów publicznych, posiada zaplanowane
środki na zakup 2 samochodów objętych niniejszym zamówieniem. Jednakże z uwagi na
charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności i możliwą fluktuację środków
odpowiednio do potrzeb Zamawiający zastrzega, iż do upływu 30 dni od terminu
zawarcia umowy Zamawiający może ograniczyć przedmiot umowy do zakupu jednego
z samochodów. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
jedynie za realizację umowy w zakresie jednego samochodu i nie będą Wykonawcy
przysługiwały roszczenia względem Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu
umowy. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na uprawnienie wynikające z art 144 Pzp.
9. 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).
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
ustawy.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – do upływu 180 dni od dnia podpisania umowy.
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: 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 dwóch ciażarowych samochodów specjalnych ratownictwa wodnego
lub technicznego o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do prowadzenia akcji
ratowniczych właściwych dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa państwowego
lub pokrewnych, o wartości brutto 700 000 z (słownie: siedemset tysięcy złotych) każdy
z samochodów.
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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.
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 powodu
nie spełniania warunków, o których mowa w 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 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
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
- 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.
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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.
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:
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.
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

NZ-ER/II/PN/06/15

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,
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.
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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)
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
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.
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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
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
Andrzej Trojanowski - tel. 58 660-76-12
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 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści 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/06/15 - dostawa samochodów” .
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.
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

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.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
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.
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.
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.
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), wypełniając
szczegółowo informacje techniczne dot. oferowanych samochodów, wraz z wymaganymi
załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, w tym:
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4.

5.
6.

7.

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) pozostałe dokumenty wskazane w dziale VI SIWZ,
5) projektu koncepcyjnego zabudowy samochodu
6) opis techniczny i instrukcję obsługi samochodu w j.polskim
7) 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.
Zamawiajacy wskazuje, iż zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został opracowany tak
by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim dane techniczne oferowanego samochodu.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia (wartość oraz konieczność dostosowania
do specjalistycznych potrzeb Zamawiającego) Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć
projekt koncepcyjny, oraz zaleca dołączenie opisu technicznego i instrukcji obsługi w j.polskim,
celem potwierdzenia, iż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie cechy pojazdu zostały
i zostaną odzwierciedlone w realizacji. Projekt koncepcyjny winien obejmowac potwierdzenie
posiadania przez pojazd podstawowych cech wskazanych w siwz oraz specjalistycznej
zabudowy.
Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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.
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 samochodów ” oraz „nie otwierać przed dniem 22.04.2015 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
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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
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 22.04.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu
22.04.2015r. 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, w tym
przygotowanie i przekazanie samochodów, oraz ewentualne koszty dodatkowe związane
z realizacją przedmiotu 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. Kryteria i ich znaczenie:
1) cena
2) parametry trakcyjne

- 60 %
- 40%

2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi
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najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert okreslony w niniejszym przetargu, wyliczonych
zgodnie ze wzorem
O = Ic + Ip
gdzie:
O – Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
Ic – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”
Ip – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „parametry trakcyjne"
1) Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” ofercie, która
zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach
zostaną wyliczone ze wzoru:
Xc =

C min
x 60 [pkt]
Ci

XC
-liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium
ceny
Cmin -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu
Ci
-cena rozpatrywanej oferty
2) Zamawiający przyzna ilość punktów w kryterium „parametry trakcyjne” w oparciu
o informacje zawarte w Formularzu oferty. Cechy i ich punktacja:
1. Parametry trakcyjne (właściwości trakcyjne oraz CPK):
1.1 Właściwości trakcyjne (Specyfikacja techniczna punkt 27- Formularz oferty, ujecie
tabelaryczne, tabela 1), wraz z CPK – centralne pompowanie kół (Specyfikacja
techniczna punkt 37 - Formularz oferty, tabela 1).
1. Właściwości trakcyjne
lp

Element trakcji pojazdu:

Wartość

Punktacja

1.1

Kąt natarcia

=35º

0 pkt

1.2

Kąt natarcia

36º-40º

5 pkt

1.3

Kąt natarcia

>40º

10 pkt

1.Kąt natarcia maks:

10 pkt

2.1

Kąt zejścia

=35º

0 pkt

2.2

Kąt zejścia

36º-40º

5 pkt

2.3

Kąt zejścia

41º-45º

10 pkt

2.4

Kąt zejścia

46º-50º

15 pkt

2.5

Kąt zejścia

>50º

20 pkt

2.Kąt zejścia maks:

20 pkt
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3.1

Kąt rampowy

=30º

0 pkt

3.2

Kąt rampowy

31º-35º

5 pkt

3.3

Kąt rampowy

>35º

10 pkt

3.Kąt rampowy maks:

10 pkt

4.1

Zdolność pokonywania wzniesień

=30º

0 pkt

4.2

Zdolność pokonywania wzniesień

31º-35º

5 pkt

4.3

Zdolność pokonywania wzniesień

36º-40º

10 pkt

4.4

Zdolność pokonywania wzniesień

41º-45º

15 pkt

4.5

Zdolność pokonywania wzniesień

>45º

20 pkt

4.Zdolność pokonywania wzniesień maks:

20 pkt

5.1

Przechył boczny

=30º

0 pkt

5.2

Przechył boczny

31º-35º

5 pkt

5.3

Przechył boczny

>35º

10 pkt

5.Przechył boczny maks:

10 pkt

6.1

Prześwit

400mm

0 pkt

6.2

Prześwit

401-450mm

5 pkt

6.3

Prześwit

451-500mm

10 pkt

6.4

Prześwit

>500mm

15 pkt

6.Prześwit maks:

15 pkt

Maksymalna ilość punktów za trakcję:

85 pkt

2. CPK – centralne pompowanie kół
lp

Właściwości CPK

Punktacja

1.1

Regulacja ciśnienia w oponach CPK

0 pkt

1.2

Fabryczny manualny układ CPK

5 pkt

1.3

Fabryczny układ CPK z wyborem gotowych trybów
regulacji ciśnienia działający w reżimie automatycznym.

15 pkt

CPK maks:

15 pkt
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Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów:
(85 + 15) x waga 40%

Ocenie podlegać będą wartości dotyczące trakcji podane w opisie technicznym
pojazdu dostarczone w ofercie.
3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników
po przecinku, stosując punktową skalę oceny od 1 do 100 pkt.

do

dwóch

miejsc

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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.
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:
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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
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. Projekt umowy.
1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w Projekcie umowy.
3. 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.
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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.
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. Projekt umowy – Zał. nr 5 do SIWZ.
6. Wyposażenie samochodu ratowniczego - 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 terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa morskiego

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/06/15 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 2 sztuk samochodów o poniższych cechach zgodnych z opisanymi w SIWZ, za cenę:
1) wartość netto przedmiotu zamówienia wobec 2 samochodów wynosi: ………….. złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości:……….. złotych, stawka podatku VAT ……,
3) cena brutto przedmiotu zamówienia wobec 2 samochodów w wysokości: ......................................... złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………………………..)
4) Cena brutto jednego samochodu ...........................................................
2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia
powierzę podwykonawcom……………………………………………………..................................………
............................................………………………...……………………………………………………………………………………………………..….3
3. Oferuję dostawę samochodu o cechach:
Kryterium/parametr

Wymagane przez Zamawiającego

Lp.
1.

2.

3

Oferowane4
(Potw. Spełnienia)

DANE TECHNICZNE
Pojazd
będzie:
Przeznaczenie pojazdu:
- specjalnym pojazdem ratowniczym,
uprzywilejowanym w
ruchu drogowym, podczas prowadzenia działań
związanych z ratowaniem życia lub zdrowia
ludzkiego w brzegowej strefie wybrzeża polskiego.
- wykorzystywany do:
1. Przewozu ratowników na miejsce akcji.
2. Ewakuacji poszkodowanych.
3. Transportu sprzętu medycznego.
4. Transportu sprzętu ratownictwa technicznego.
5. Holowania przyczep.
6. Wodowania łodzi ratowniczej.
Pojazd będzie użytkowany:
Warunki eksploatacji:
- we wszystkich porach roku i doby w warunkach

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.
4
W kolumnie tej Wykonawca zobligowany jest albo określić dokładnie parametr, ewentualnie potwierdzić spełnienie parametru określonego przez Zamawiajacego (np. jak w wierszu dot. roku produkcji) - w
zależności od potrzeb. Wymagane jest także przedstawienie projektu koncepcyjnego zabudowy samochodu, a także zalecane - przedstawienie opisu technicznego i instrukcji obsługi w j. polskim, zgodnie z
treścią siwz.
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3.
4.

Rok produkcji:
Wersja podwozia:

5.

Rodzaj nadwozia:

6.

Dopuszczalna masa
całkowita do:
Rodzaj silnika:

7.
8.
9.
10.

14.

Pojemność silnika:
Moc silnika:
Moment obrotowy nie
mniej niż:
Norma emisji spalin:
Zbiornik paliwa nie
mniej niż:
Prędkość na drodze
twardej nie mniej niż:
Skrzynia biegów:

15.

Sprężarka powietrza:

16.

Osłona silnika:

11.
12.
13.

atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie
brzegowej morza bałtyckiego,
- na terenach piaszczystych (plaże), bezdrożach,
drogach
gruntowych i drogach twardych,
- w wodzie morskiej do poziomu wymaganego przez
Zamawiającego.
2015
Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicą po
lewej stronie
Wielozadaniowe, przeznaczone konstrukcyjnie do
przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu.
15t
Diesel common rail o wtrysku bezpośrednim z
turbodoładowaniem i intercoolerem
5000 – 6000 cm³
160 - 200 kW
900 Nm
EURO 6
200l
80 km/h
W pełni synchronizowana ręczna skrzynia biegów z
grupą biegów terenowych z dołączanym napędem
przedniej osi.
Sprężarka powietrza o wydajności nie mniej niż
300l/min 18bar chłodzona cieczą.
Osłona dolna silnika pojazdu przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zapewniająca dobre chłodzenie
komory silnika
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17.

19.

Okresy m-przeglądowe
silnika:
Układ poboru
powietrza:
Układ wydechowy:

20.

Układ elektryczny:

21.
22.

Alternator:
Gniazda elektryczne:

23.

Światła:

18.

wg zaleceń producenta
Komin poboru powietrza z filtrem wstępnym
przystosowany do brodzenia w wodzie
Końcowa rura wyprowadzona w górę, układ
dostosowany do brodzenia w wodzie
Elektryka pokładowa pojazdu 24V. Akumulatory
minimum 2x12V 160Ah bezobsługowe umieszczone
w otwieranej hermetycznej skrzyni. Główny wyłącznik
prądu umieszczony w miejscu łatwo dostępnym,
bezpieczniki automatyczne. Układ dostosowany do
brodzenia w wodzie morskiej.
Chroniony przed zanieczyszczeniami.
1. Do ładowania podtrzymującego.
2. Minimum 40A do podłączania urządzeń
zewnętrznych.
3. 24V do ABS przyczepy.
4. 24V, 12-stykowe dla przyczepy tył pojazdu.
5. 24V, 15-stykowe dla przyczepy tył pojazdu.
6. 24V/200A dodatkowe gniazdo z tyłu pojazdu
przewidziane do zasilania elektrycznej
wciągarki (o sile uciągu około 5t)
zamocowanej na przyczepie podłodziowej
ciągnionej za pojazdem. Gniazda elektryczne
dostosowane do brodzenia w wodzie morskiej.
1. Światła chronione w zderzaku pojazdu z
regulacją zasięgu.
1.1 Światła do jazdy dziennej
1.2 Reflektory drogowe
1.3 Reflektory przeciwmgielne
1.4 Lampy tylne
1.5 Boczne światła obrysowe
1.6 Lampki wejściowe w strefie stopni
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24.

Światła dodatkowe:

25.

Światła i urządzenia
sygnalizacyjne:

26.

Układ jezdny pojazdu:

schodów
1.7 Oświetlenie wewnętrzne kabiny
kierowcy wielofunkcyjne z lampką do
czytania i sporządzania dokumentacji.
1.8 Kratki chroniące reflektory główne,
kierunkowskazy i światła tylne przed
uderzeniami.
1. Cztery silne reflektory zamontowane na stałe do
orurowania dachu kabiny kierowcy, oświetlające
teren przed pojazdem (pkt.77).
2. Reflektor poszukiwacz sterowany elektrycznie z
kabiny kierowcy umieszczony z przodu pojazdu.
W przedniej części pojazdu na dachu
kabiny kierowcy belka sygnalizacyjna z
zestawem rozgłoszeniowym, syreną i
niebieskimi światłami migającymi. Z tyłu
pojazdu w górnej części zabudowy w
miejscu najlepiej widocznym niebieskie
światła błyskowe. Pojazd powinien być
wyposażony również w powtórzenie
niebieskich świateł błyskowych, które
powinny być zamontowane odpowiednio
nisko z przodu na masce pojazdu oraz z
tyłu, aby umożliwić obserwację niebieskich
świateł innym pojazdom o niskim
zawieszeniu.
Napęd na wszystkie koła. Dwie osie z dołączanym
napędem na przednią oś i przełożeniami redukującymi
do jazdy terenowej z blokadą mechanizmów
różnicowych na obu osiach. Pojedyncze koła tylne.
Osie i wały konstrukcyjnie zabezpieczone przed
dostępem pyłu i wody. Uszczelnienia piast kół dla
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27.

Właściwości trakcyjne
wg PN-EN 1846-1
nie gorsze niż:

27.
28.

Zdolność brodzenia:

29.

Układ hamulcowy:

30.

Układ kierowniczy:

31.

Szerokość
maksymalna:
Długość maksymalna:
Wysokość
maksymalna:
Osie:

32.
33.
34.

warunków piaszczystych/błotnistych
1. Kąt natarcia 35º
2. Kąt zejścia 35º
3. Kąt rampowy 30º
4. Zdolność pokonywania wzniesień 30º
5. Kąt przechyłu bocznego 30º
6. Prześwit 400 mm
Pojazd musi być dostosowany do brodzenia w wodzie
morskiej o głębokości do 1200 mm.
Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych. Układ
hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny
wyposażony w ALB i ABS oraz w osuszacz
sprężonego powietrza. Zaciski hamulcowe osłonięte.
Dodatkowo gniazdo zasilania układu hamulcowego z
przodu pojazdu. Układ musi być wyposażony w
przyłącze sprężonego powietrza dla dodatkowych
odbiorników, przyłącze do napełniania opon oraz
układ hamulcowy do przyczepy 2-obwodowy. Pojazd
musi posiadać również hamulec postojowy na osi
przedniej-zwiększający siłę oporu i tarcia podczas
pracy z wyciągarką, hamulec postojowy na osi tylnej
oraz hamulec silnikowy wysokiej skuteczności.
Ze wspomaganiem hydraulicznym. Kierownica
wielofunkcyjna z regulowaną kolumną.
2550 mm
7500 mm
3500 mm
Osie przez odpowiednią konstrukcję muszą
zapewniać pojazdowi znaczny prześwit podwozia i
niski punkt ciężkości. Rozmieszczenie mechanizmów
różnicowych na osiach nie powinno utrudniać
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35.

Zawieszenie:

36.

Konstrukcja podwozia:

37.

Regulacja ciśnienia w
oponach:

38.

Kabina kierowcy:

39.
40.

Szyba przednia:
Lusterka zewnętrzne:

41.
42.

Fotel kierowcy:
Fotele pasażera:

43.

Tapicerka:

pokonywania przeszkód.
Zawieszenie osi musi zapewniać duży skok
zawieszenia
i możliwość wykrzyżowania osi.
Rama pojazdu musi być fabrycznie wyposażona w
ramę pośrednią stanowiącą podstawę pod zabudowę
specjalną. Rama pośrednia powinna łagodzić
naprężenia występujące w ramie głównej pojazdu
podczas jazdy terenowej i nie przekazywać ich na
zabudowę pojazdu.
Układ zdalnej regulacji ciśnienia w oponach
pozwalający na dopasowanie ciśnienia w ogumieniu
do warunków terenowych celem polepszenia trakcji.
Układ musi być wyposażony w ograniczenie
minimalnego i maksymalnego ciśnienia w ogumieniu
oraz gotowe tryby regulacji ciśnienia działające w
reżimie automatycznym. Części układu regulacji
ciśnienia muszą być na stałe zamontowane w kołach
pojazdu, bez elementów wystających na zewnątrz.
Sterowanie układem zdalnej regulacji ciśnienia w
oponach z miejsca kierowcy.
Zamknięta 2 drzwiowa kabina kierowcy w wersji
stalowej z możliwością przewozu 3 osób łącznie z
kierowcą.
Kabina kierowcy odchylana.
Łącznie pojazd musi zapewnić przewóz 9 osób w tym
6 osób w specjalistycznej zabudowie.
Bezbarwna podgrzewana.
1. Boczne szerokokątne podgrzewane i składane.
2. Rampowe.
Regulowany z amortyzacją pneumatyczną i pasami.
Z regulacją wysokości, wysunięcia, pochylenia i
pasami.
Wykonana z materiału odpornego na zużycie
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44.
45.
46.

Osłony
przeciwsłoneczne:
Szyby boczne:
Masa przyczepy
holowanej minimum:

mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.
Kolor ciemnoszary lub czarny.
Tak
Podnoszone i opuszczane szyby w drzwiach kabiny
kierowcy.
3000 kg

oraz:
Właściwości trakcyjne
Lp

Element trakcji pojazdu:

1.

Kąt natarcia

2.

Kąt zejścia

3.

Kąt rampowy

4.

Zdolność pokonywania wzniesień

5.

Przechył boczny

6.

Prześwit

Lp

Cechy
oferowanego
pojazdu

Właściwości CPK

1.

Regulacja ciśnienia w oponach CPK

2.

Fabryczny manualny układ CPK

3.

Fabryczny układ CPK z wyborem gotowych trybów regulacji
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ciśnienia działający w reżimie automatycznym.

3. Oświadczam, że należę/nie należę5 do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym oświadczeniem zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
4. Oświadczam, że oferowany (dostarczany) asortyment będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ
5. Zastrzegam/nie zastrzegam6 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:................................
..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
6. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami projektu umowy.
7. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia zgodnie z SIWZ
8. 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.
9. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień składania ofert.
10. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych stronach.
11. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................
…………….…………………………
Miejscowość, data

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

5

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.
6
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”.

25

NZ-ER/II/PN/06/15

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 terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa
morskiego
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 terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa
morskiego

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 terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa
morskiego
Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY polegające na:
dostawach terenowych samochodów specjalnych

Lp

Przedmiot dostawy /charakterystyka
pojazdu

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
Projekt umowy
zawarta w dniu xx.xx.2015 r. w Gdyni, pomiędzy:
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia,
reprezentowaną przez:
Marka DŁUGOSZA - Dyrektora

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
xxxxxxxxxxxxxxx

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem xxxxxxxxxx w Sądzie Rejonowym dla
xxxxxxxxxxx, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym płatnikiem podatku
od towarów i usług, posiadającymi numer identyfikacyjny NIP xxxxxxxxx, Regon xxxxxxxx, o
wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym xxxxxxxxxxxx zł / wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej, prowadzonej przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pod nr x, posiadającym
numer identyfikacyjny NIP xxxxxxxxx Regon xxxxxxxxx
reprezentowanym przez:
xxxxxxxxxxxxxxxx
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej, które
miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na
okoliczność jej zawarcia.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr NZER/II/PN/06/15, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
134 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych terenowych
samochodów specjalnych z napędem 4x4 przystosowanych do ratownictwa wodnego, na
potrzeby MSPiR, została zawarta umowa o następującej treści:
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§ 1.
Przedmiot dostawy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę dwóch fabrycznie nowych
samochodów specjalnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
niniejszym postępowaniu, oraz ofertą wykonawcy. Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z
opisem technicznym samochodu stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych terenowych samochodów
specjalnych XXXXXXXXXXXXX wyprodukowanych w 2015 r.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem
niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.
§ 2.
Zobowiązana Stron
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu dwóch terenowych samochodów
specjalnych xxxxxxxxxxxxxxxxxx fabrycznie nowych, nieużywanych, spełniających warunki
techniczne, warunki gwarancji oraz posiadających wyposażenie określone w załączniku nr 1 do
ninijeszej umowy stanowiącym kopię formularza oferty Wykonawcy, a Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4.
§ 3.
Odbiór
1.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzy dniowym wyprzedzeniem o terminie
dostawy samochodów.

2.

Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowy nastąpi w salonie sprzedaży wskazanym
przez Wykonawcę na terenie Polski tj. xxxxxxxxxxxxxxx

3.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla każdego samochodu: książkę pojazdu, wyciąg ze
świadectwa homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta wraz z instrukcją obsługi pojazdu i sprzętu oraz atestami w języku polskim.

4.

Z czynności odbioru samochodów zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający zgodność
dostarczonych samochodów z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku nr 1 umowy, w
tym pod względem parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający
zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonych przez
Wykonawcę. W protokole odbioru zostaną także wymienione dla każdego samochodu numery
fabryczne: nadwozia i silnika.

5.

W przypadku, gdy odbiór samochodów zakończy się wynikiem negatywnym, Wykonawca
usunie usterki wyszczególnione w protokóle odbioru w terminie nie dłuższym niż 6 dni
od umownego terminu dostawy.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodów do momentu
podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
§ 4.
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Wynagrodzenie
Cena za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości netto: xxxxxxxxx zł, słownie
xxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 podatek VAT w stawce 23 % i kwocie xxxxxxxxx zł, słownie
xxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 tj. brutto: xxxxxxxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxxxxxxxxx złotych
00/100, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia xx.xx.2015 r., której kopia stanowi zał. nr 1 do niniejszej
umowy.

§ 5.
Płatności
1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu
zamówienia, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt. 1-2, będzie spełnienie warunków
określonych w § 3 pkt 4.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
§ 6.
Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem Umowy gwarancji
zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:
1) na silnik i podzespoły:
2) na powłokę lakierniczą:
3) na perforację blach:

- 36 m-cy bez limitu kilometrów
- 36 m-cy bez limitu kilometrów
- 72 m-ce bez limitu kilometrów

4) na dostawę części zamiennych minimum: - 60 m-cy
na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z książką
gwarancyjną. Dla punktu 4 licząc od upływu gwarancji.
2. Wykonawca winien jest zapewnić obsługę serwisową i gwarancyjną dostarczonych
samochodów, zgodnie z zaleceniami producenta i na warunkach wskazanych w gwarancji
udzielonej przez producenta. Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w Stacji
Obsługi Samochodów wskazanej przez Wykonawcę, zlokalizowanej na terenie xxxxxxx,
adres serwisu gwarancyjnego: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania
a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą
wykonywane przez Wykonawcę w Stacjach Obsługi Samochodów zgodnie z zaleceniami
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producenta i przy zachowaniu wymogów udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia,
a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od
dnia przekazania samochodów Zamawiającemu. Koszty materiałów serwisowych
i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie
objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.
4. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem producenta
dostarczonych samochodów w terminie określonym w książce gwarancyjnej
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczone
samochody na nowe tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.
6. Strony przyjmują okres rękojmi: 36 miesiecy. Jeżeli w trakcie jej pierwszych 24 miesięcy
czas niesprawności samochodu wynikajacej z jego wad wyniesie pow. 30 % okresu,
Zamawiającemu w pierwszej kolejności przysługuje prawo żądania wymiany samochodu na
nowy, a jeżeli w tym również ujawnią się wady - Zamawiajacemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, zwrotu pojazdu i żądania zwrotu kwoty równej cenie pojazdu
wskazanej w ofercie Wykonawcy.
§ 7.
Kary umowne
1. Za zwłokę w dostawie samochodów objętych przedmiotem umowy Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wartości samochodów określonej w § 4
łącznej kwoty brutto wydanych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca
zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.
§ 8.
Termin dostawy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy w
terminie do xxx dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj do dnia xxxxxxxxx
§ 9.
Odstąpienie od umowy
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w
art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
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wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym
odstąpić od umowy jeżeli:
3.1 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje
jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
3.2 Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
w inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienie umowy, niezależnie
od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 10.
Zmiana umowy
1. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modeli (typ/ wariant/wersja) samochodów,
które wykonawca zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia ich
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochody będące
technicznym następcą samochodów pierwotnie zaoferowanych.
2. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach.
3. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego
oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanych samochodów
oraz wskazać model (typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego wraz z
zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych.
4. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania
oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
3 % wartości brutto
wynagrodzenia
umownego,
tj……………..
zł
(słownie:
……………………………………………………….. złotych).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej
z datą zawarcia niniejszej umowy, w postaci: ……………………………….
3. Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować
zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwróci / zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i uznania przez
Zamawiającego jako należycie wykonanych.
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5. Jeżeli zostanie podpisany protokół odbioru Zamawiający zwróci / zwolni Wykonawcy
pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż w 15. dniu po
upływie okresu rękojmi.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w
drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie
spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.
Załącznik do umowy
1. kopia formularza oferty wraz z załącznikiem

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Zał. nr 6 do SIWZ
WYPOSAŻENIE SAMOCHODU RATOWNICZEGO BSR
Zamawiający wskazuje, iż przediotem zamówienia jest dostawa samochodów, których
wyposażenie będzie obejmowało poniżej wskazane elementy, co należy uwzględnić przy
opracowaniu koncepcji projektowej. Natomiast w ramach realizacji zamówienia
Wykonawca zobligowany jest wyposażyć każdy z samochodów w (w tabeli zaznaczone
kolorem żółtym):
1. Apteczka samochodowa wraz z podstawowym wyposażeniem (poz. 3)
2. Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej
3. Maszt składany pneumatycznie lub elektrycznie do anteny radiotelefonu VHF o długości do
5m
4. CB radio
5. Światła błyskowe niebieskie pojazdu uprzywilejowanego
6. Sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego
7. Megafon (zestaw rozgłoszeniowy)
8. Kuchenka elektryczna
9. Gaśnica proszkowa - 2 szt
10. Lina holownicza wraz z wyciągarką
11. Kotwica do wyciągarki samochodu
12. Awaryjny trójkąt odblaskowy

I

Sprzęt ratunkowy i ochronny

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Zestaw ratownictwa medycznego R1 + deski ortopedyczne 2szt. + 4
butle tlenowe o pojemności ok. 3L każda.

1 kpl.

2.

Zestaw ratownictwa medycznego R0

1 kpl.

3.

Apteczka samochodowa

1 szt.

4.

Kaski ochronne (dla całego stanu osobowego)

5.

Okulary ochronne gogle, wyposażone w filtr p.słoneczny

6.

Kombinezony ochronne typu suchego (dla całego stanu osobowego)
- ocieplacze jednoczęściowe

6-10 szt.
3 szt.

6-10 kpl.

- rękawice do sportów ekstremalnych pięciopalcowe
- torby transportowe

7.

Skafandry ratownicze typu mokrego (dla całego stanu osobowego)
- kombinezon neoprenowy 5mm
- kamizelka neoprenowa 5mm

6-10 kpl.
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- buty neoprenowe 5mm z twardą podeszwą gumową
- kaptur neoprenowy 3mm
- rękawice neoprenowe pięciopalcowe

8.

Bielizna termiczna (indywidualne wyposażenie ratownika)

6 kpl.

9.

Nadmuchiwane pasy ratunkowe (SOLAS)

3 szt.

10.

Koła ratunkowe z rzutką

3 szt.

11.

Pneumatyczna wyrzutnia linki ratunkowej PLT (zestaw fabryczny SOLAS)

1 kpl.

12.

Śpiwory (dla rozbitków)

5 szt.

13.

Folia termoizolacyjna (dla rozbitków)

5 szt.

II

Urządzenia radiowe

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej

1 szt.

2.

Maszt składany pneumatycznie lub elektrycznie do anteny
radiotelefonu VHF o długości do 5m

1 szt.

3.

Radiotelefony noszone VHF

3 szt.

4.

CB radio

1 szt.

III

Środki sygnalizacji optycznej i dzwiękowej

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Rakiety spadochronowe białe

5 szt.

2.

Pławki dymne pomarańczowe

1 szt.

3.

Pochodnie ręczne czerwone (dla zapasowej obsady łodzi ratowniczej)

3 szt.

4.

Światła błyskowe niebieskie pojazdu uprzywilejowanego

1 kpl.

5.

Sygnał dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego

1 szt.

6.

Megafon (zestaw rozgłoszeniowy)

1 szt.

IV

Sprzęt oświetleniowy

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Reflektor poszukiwawczy na stojaku

1 szt.

2.

Naświetlacze przenośne rejonu działania

2 szt.

3.

Agregat prądotwórczy

1 szt.

4.

Latarki ręczne wodoodporne dla całego stanu osobowego

6-10 szt.
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5.

Latarki nagłowne wodoszczelne dla całego stanu osobowego

V

6-10 szt.

Sprzęt gospodarczy

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Kuchenka elektryczna

1 szt.

2.

Czajnik metalowy

1 szt.

3.

Czajnik bezprzewodowy elektryczny

1 szt.

4.

Garnki ze stali nierdzewnej 5l-1szt. i 3l-1szt.

1-1 szt.

5.

Sztućce jednorazowe

12 kpl.

6.

Kubek jednorazowy

12 szt.

7.

Tacki jednorazowe

12 szt.

8.

Nóż kuchenny

2 szt.

9.

Łyżka wazowa

1 szt.

10.

Talerz głęboki ze stali nierdzewnej

1 szt.

11.

Deska kucharska

1 szt.

VI

Sprzęt pozostały

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Gaśnica proszkowa

2 szt.

2.

Łom

1 szt.

3.

Topór saperski

1 szt.

4.

Łopata

1 szt.

5.

Piła ręczna lub spalinowa do cięcia drewna

1 szt.

6.

Lina holownicza wraz z wyciągarką

1 kpl.

7.

Kotwica do wyciągarki samochodu

1 szt.

8.

Awaryjny trójkąt odblaskowy

1 szt.

9.

Komplet map terenowych rejonu odpowiedzialności

1 kpl.

10.

Sprężarka powietrza

1 szt.

11.

Sprzęt nurkowy ABC

2 kpl.

12.

Noże nurkowe (dla zapasowej obsady łodzi ratowniczej)

3 szt.
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13.

Przyczepa do transportu łodzi ratowniczej

1 szt.

14.

Aparat fotograficzny cyfrowy z ładowarką

1 szt.

15.

Lornetka obserwacyjna

1 szt.

16.

Pneumatyczny namiot ratowniczy z wyposażeniem

1 kpl.

17.

Parawan składany

1 szt.
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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 dwóch terenowych samochodów specjalnych, przystosowanych do ratownictwa
morskiego

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

oświadczamy że7:
*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)

7

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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