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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243787-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Pojazdy z napędem na 4 koła
2020/S 101-243787

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Adres pocztowy: ul. Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 81-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Tel.:  +48 586607641
Faks:  +48 586607661
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://sar.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://sar.ezamawiajacy.pl/
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 terenowego samochodu specjalnego przystosowanego do ratownictwa wodnego
Numer referencyjny: NZ-ER/II/PN/02/20

mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
http://sar.ezamawiajacy.pl
https://sar.ezamawiajacy.pl
https://sar.ezamawiajacy.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
34113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa terenowego samochodu specjalnego, przystosowanego do ratownictwa
wodnego z napędem 4x4 o parametrach i wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach serwisowo-
gwarancyjnych szczegółowo określonych w SIWZ parametry techniczne specjalnego samochodu dla Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 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.
2. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
34114000-9 – pojazdy specjalne,
34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 324 424.61 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
34114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa terenowego samochodu specjalnego, przystosowanego do
ratownictwa wodnego z napędem 4x4 o parametrach i wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach
serwisowo-gwarancyjnych szczegółowo określonych w SIWZ parametry techniczne specjalnego samochodu
dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 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.
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;
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b) na terenach piaszczystych (plaże), bezdrożach, drogach gruntowych i drogach twardych;
c) w wodzie morskiej do poziomu wymaganego przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry trakcyjne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 324 424.61 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
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: nie

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
Termin wykonania umowy: 150 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 10.12.2020.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości
umowy brutto.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

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. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art
24 ust 1 oraz art 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Wykonawca przedkłada:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ/ESPD);
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp;
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
4) 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;
5) 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;
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6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się wyznaczają pełnomocnika do
reprezentowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie formułuje warunku w niniejszym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. 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 samochodów specjalnych o specjalistycznej zabudowie dostosowanej do prowadzenia działań
właściwych dla służb ratowniczych, bezpieczeństwa publicznego lub pokrewnych, o wartości brutto 1 000 000
PLN (słownie: jeden milion złotych) każdy z samochodów.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek ten może zostać
spełniony łącznie przez Wykonawców.
3. Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów. Wraz z ofertą składany jest wówczas dokument
potwierdzający oddanie do dyspozycji danych zasobów. Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca przedkłada:
1) oświadczenie JEDZ – wraz z ofertą;
2) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, zgodnie z Załącznikiem do SIWZ;
3) dowody, że dostawy wymienione w wykazie 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:
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy zapewnić realizację usługi serwisowej.
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2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
oferty brutto.

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: 29/06/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: MSPiR, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sala sztabowa, parter.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, wymaganych od podmiotów zagranicznych w miejsce dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia – ogłoszenie dział III.1.1) pkt 2.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych w dziale:
a) pkt 4) i 5) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;
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b) pkt 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 2 i 3 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.
5) Szczegółowe informacje wskazuje rozdział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020


