Gdynia: Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap.
Biuletyn Zamówien Publicznych Numer ogloszenia : 42396 - 2008;
data zamieszczenia ogloszenia : 03.03.2008
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, fax 058 620-53-38, 6607661.
•

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: panstwowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Budowa Morskiej Stacji
Ratowniczej w Ustce- I etap..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwolanie przysluguje.
II.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest robota budowlana polegajaca na realizacji pierwszego etapu budowy
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej i zaplecza logistycznego bazy zwalczania rozlewów
zlokalizowanego na dzialce nr 1560/84 w Ustce zgodnie z przedmiarami robót, projektami i
specyfikacjami technicznymi.
Szczególowy zakres robót objetych niniejszym zamówieniem wykazano w przedmiarach
robót zalaczonych do SIWZ.
Pozostala dokumentacja projektowa stanowiaca zalaczniki do SIWZ dotyczy calej inwestycji
tj. obejmuje pierwszy i drugi etap jej realizacji.
II.1.4) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45.21.60.00-4, 45.21.61.25-6.
II.1.5) Czy do puszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data
zakonczenia: 30.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: 10.000,00 (slownie: dziesiec tysiecy) PLN..

III.2) WARUNKI UDZIALU
•

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki
okreslone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, mianowicie:
1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca potwierdzi spelnienie warunku,
jezeli udokumentuje, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy- w tym
okresie, jako glówny wykonawca wykonal kompleksowo co najmniej dwa budynki i kazdy
z nich o kubaturze nie mniejszej niz 800m³. Dla potwierdzenia tego warunku wykonawca
przedlozy dokument ( referencje inwestora) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze roboty
te zostaly wykonane nalezycie;
3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamówienia. Wykonawca potwierdzi spelnienie warunku jezeli udokumentuje, iz posiada
srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote nie mniejsza niz 200.000,00 (slownie:
dwiescie tysiecy) zl;
4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach skladajacych sie na oferte a
zadanych przez Zamawiajacego na potwierdzenie spelnienia tych warunków, na zasadzie
kwalifikacji spelnia- nie spelnia. Z tresci dokumentów musi jednoznacznie wynikac, ze
wykonawca spelnia warunki wymagane przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca musi spelniac wszystkie warunki wymienione w punkcie 1 ppkt. 1-4.
4. W przypadku wykonawców skladajacych wspólna oferte (konsorcjum):
1) warunki wymienione w punktach od 1 ppkt 1-3) wykonawcy wystepujacy wspólnie tj.
czlonkowie konsorcjum moga spelniac lacznie.
2) warunek okreslony w punkcie 1 ppt 4) musi spelniac kazdy z wykonawców
wystepujacych wspólnie ( tzn. kazdy z czlonków konsorcjum).

•

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy
w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: W celu
potwierdzenia spelnienia warunków udzialu wykonawca przedklada nastepujace

oswiadczenia i dokumenty:
1. oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp .- wedlug wzoru okreslonego w zalaczniku nr 3 do SIWZ.
2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku
wykonawców wystepujacych wspólnie dokument ten sklada kazdy z wykonawców;
3. jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt.2 sklada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. Dokument
ten powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert.
4. jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o których mowa w pkt 3, wykonawca
zastepuje go dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia
dokumentu odpowiednio jak w pkt 3.
5. informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczedno sciowo-kredytowej, w którym
posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub
zdolnosc kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert. Z dokumentu tego musi wynikac, ze wykonawca
posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote nie mniejsza niz dwiescie
tysiecy zlotych polskich. W przypadku wykonawców wystepujacych wspólnie warunek
ten moga spelniac lacznie. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zlozy dokument wymieniony z
wyszczególniona kwota w walucie innej niz polski zloty, to Zamawiajacy dokona jej
przeliczenia wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych
opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówien Publicznych.
6. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci oraz
daty i miejsca wykonania oraz zalaczenie oswiadczen inwestora (referencji) lub innych
dokumentów z których jednoznacznie bedzie wynikalo, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie oraz beda zawieraly informacje, które potwierdza dane podane w wykazie. Z
wykazu i zalaczonych do niego dokumentów powinno wynikac, ze skladajacy oferte
jako glówny wykonawca kompleksowo wykonal co najmniej dwa budynki i kazdy z
nich o kubaturze nie mniejszej niz 800 m ³ .Wzór formularza wykazu okresla zalacznik
nr 4 do SIWZ.
7. sporzadzony przez wykonawce kosztorys ofertowy.
8. wypelniony przez wykonawce formularz oferty- wzór formularza zawiera zalacznik
nr 5 do SIWZ.
9. pelnomocnictwo do dzialania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisujaca oferte nie jest upowazniona do reprezentowania wykonawcy.
Pelnomocnictwo z okresleniem zakresu i podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania zgodnie z zapisem w rejestrze lub zaswiadczeniu o wpisie do

ewidencji dziala lnosci gospodarczej nalezy dolaczyc do oferty.
10. W przypadku, wykonawców wystepujacych wspólnie do oferty nalezy dolaczyc
pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika do reprezentowania ich (tj.
wykonawców) w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniosek musi
byc podpisany w taki sposób, by wiazal prawnie wszystkich wykonawców
skladajacych wspólna oferte ( czlonków konsorcjum).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres s trony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Morska
Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa , Zespól ds. Zamówien Publicznych, 81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 10.
IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 25.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa, 81340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, Sekretariat (pietro II)..
IV.3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert).

