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Postępowanie nr NZ-ER/I/PN/05/16

Gdynia, dnia 29.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164)
na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego

do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

I.    Nazwa i adres Zamawiającego:
1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, 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) 660-76-61

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
/-/

Marek Długosz

http://www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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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 (j. t. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego skutera
ratowniczego przystosowanego do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz
z przyczepą transportową, przystosowaną do transportu ww. skutera ratowniczego
w trudnym terenie piaszczystym, na potrzeby Zamawiającego
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został wskazany  w  zał.  nr  6  do  SIWZ  -  Opis
przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający  wymaga,  by  dostarczony  sprzęt  był fabrycznie  nowy  (rok  produkcji:
2016), nie był sprzętem demonstracyjnym, był wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz roszczeń osób trzecich.

3. Zamawiający,  zgodnie  z  dyspozycją art.  29  i  n.  ustawy  Pzp,  opisał przedmiot
zamówienia kierując się specyfiką działań ratowniczych i warunkami w jakich
nabywany skuter będzie użytkowany. W przypadku przywołania nazw własnych
elementów, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania
rozwiązań równoważnych wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy
funkcjonalne. Wskazane dopuszczenie równoważności dot. również przywołanych
przez  Zamawiającego  norm.  Zgodnie  z  art.  30  ust  4  Pzp  Zamawiający  dopuszcza
rozwiązania równoważne, tj. o cechach spełniających wskazaną normę lub normę
równorzędną (lub wyższą).

4. 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 oraz ofercie Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta
i postanowieniami przepisów prawa. Zamawiający wskazuje, iż z przyczyn
o obiektywnym charakterze (konieczność użytkowania sprzętu do prowadzenia
działań ratowniczych na morzu, a więc do statutowej działalności do której MSPiR
została  powołana)  wskazane  jest,  by  punkt  serwisowy  oraz  części  zamienne  były
dostępne na terenie administracyjnym województwa pomorskiego. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega, iż możliwym jest zaakceptowanie przez Zamawiającego
świadczenia usług serwisowych i dostępności części poza terenem województwa
pomorskiego, jeżeli Wykonawca zapewni ich świadczenie na warunkach
i w terminach nie odbiegających od terminów w jakich byłoby to realizowane
na terenie województwa, oraz na wniosek Zamawiającego przejmie wszelkie
czynności organizacyjne z tym związane (odbiór sprzętu, dostarczenie do serwisu).
Dodatkowo podkreślamy, co wskazuje również treść wzoru umowy, że w przypadku
realizacji świadczeń z tytułu gwarancji i rękojmi przez wykonawcę w punkcie
serwisowym poza obszarem województwa pomorskiego, Zamawiającemu
przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztem samodzielnego transportu
sprzętu do punktu serwisowego wykonawcy.

5. Zamawiający podnosi, iż wychodząc naprzeciw wytycznym dot. tzw. społecznych
zamówień publicznych, wskazane jest by osoby wykonujące zamówienie po stronie
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wykonawcy, zatrudnione były na warunkach współpracy właściwych dla osób
wykonujących pracę zarobkową odpowiednio do wykonywanych zadań.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 ustawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Oferta musi obejmować

realizację całości zamówienia.
9. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
34144200-0 - pojazdy służb ratowniczych
34421000-7 - skutery silnikowe
34223300-9 - przyczepy

IV.  Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od 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;

Zamawiający odstępuje od precyzowania wartości brzegowych spełnienia
warunków określonych w art. 22 Pzp;

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 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących  go  z  nimi  stosunków,  zgodnie  z  art.  26  Pzp  Wykonawca  w  takiej  sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

4. 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.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki
określone w pkt V.1 ppkt. 1) mogą 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
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każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. 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, oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI
niniejszej SIWZ.

8. 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 wykazania 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 oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1
ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do 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 i art 24 ust 2
pkt 5 ustawy należy dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg

Załącznika nr 3 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania

c) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej/listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp -
wg Załącznika nr 4 do SIWZ

3. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  VI.1  oraz  pkt  VI.2  SIWZ  muszą być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem,
iż oświadczenie o którym mowa w pkt 1. powinno zostać złożone w oryginale.

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa
w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt VI.2 SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez pełnomocnika, o którym mowa
w pkt V.4 SIWZ.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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7. 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.

8. Zamawiający wskazuje,  iż zgodnie z  art.  59 dyrektywy 2014/24/UE Zamawiający będzie
akceptował złożenie na potwierdzenie spełniania warunków udziału Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Stosownie do Rozporządzenia
wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2016r.
Wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik
do tego rozporządzenia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich
państwach członkowskich.

9. 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
2 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.

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.
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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
Wojciech Rolbiecki  - tel. 58 660-76-35
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zam.pub@sar.gov.pl
Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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) wraz z wymaganymi

załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ tj.:

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) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 4 do SIWZ,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

http://www.sar.gov.pl/
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania

5) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo
winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.

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

4. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 w przetargu na
dostawę skutera morskiego wraz z przyczepą transportową” oraz „nie otwierać przed
dniem 13.05.2016 r. godzina 13:15”.

9. 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 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
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wycofanych nie będą otwierane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku

nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta
zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.

11. 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.  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”. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp Wykonawca winien jest
dołączyć wyjaśnienia/dokumenty wykazujące iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę 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.

12. 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.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie
z przepisami ustawy Pzp.

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 13.05.2016 r. godzina 13:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa,  w  dniu

13.05.2016 r. godzina 13:15.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.  Cenę oferty,  obejmującą całość przedmiotu  zamówienia  opisanego  w  SIWZ  należy

wskazać w  Formularzu  oferty  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ) wraz ze wskazaniem cen
jednostkowych.

2. Zamawiający wskazuje, iż skuter będący przedmiotem zamówienia zostanie
sklasyfikowany jako łódź ratownicza. Tym samym w ocenie Zamawiający
w przypadku jego zakupu Zamawiający jest uprawniony do skorzystania
z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, i taką stawkę Zamawiający wskazał
w formularzu oferty w przypadku tego asortymentu. Natomiast zakup przyczepy -
Wykonawca winien jest zastosować stawkę zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

3.  Cena  oferty  oraz  ceny  określone  w  Formularzu  oferty  mają być wyrażone  w  PLN
zgodnie  z  polskim  systemem  płatniczym,  z  dokładnością do  drugiego  miejsca  po
przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
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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:

a)  CENA : 85 %,
b) Wydłużenie okresu gwarancji - 10%
c) Użytkowanie przez uznane w IMO służby ratownictwa morskiego  - 5 %

Sposób oceny ofert:
 KRYTERIUM CENA:
Ocenie w oparciu o ww. kryterium poddawane są wyłącznie oferty nie
podlegające odrzuceniu.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium cena (85 pkt) ofercie,
która zaoferuje najniższą cenę za realizację. Punkty w pozostałych ofertach zostaną
wyliczone ze wzoru:

Xc   =
Ci

C min  x 85 [pkt]

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

WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI  - waga 10%

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 10 pkt
Dotyczy ona każdego z elementów:

1)  silniki i podzespoły: -  minimum 12 m-cy bez limitu godzin pracy
2) skuter -  minimum 12 m-cy
3) na przyczepę transportową -  minimum 12 m-cy

Zaoferowanie okresu gwarancji na poziomie minimalnym tj 12 miesięcy, powoduje
przyznanie Wykonawcy 0 pkt w niniejszym kryterium.

Wydłużenie każdego z powyższych terminów do 24 miesięcy lub więcej spowoduje
przyznanie Wykonawcy 10 pkt w niniejszym kryterium.

Użytkowanie przez uznane w IMO trzy służby ratownictwa morskiego - waga 5 %.
Wykonawca w niniejszym kryterium może otrzymać 5 punktów;

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca może przedłożyć własne oświadczenie
wskazujące minimum trzy uznane w IMO służby ratownictwa morskiego użytkujące skuter
tożsamy zaoferowanemu. Przez tożsamy skuter Zamawiający rozumie skuter tego samego
producenta, ten sam model, typ, lub model stanowiący wcześniejszą wersję
zaoferowanego, jeżeli nowa wersja posiada nie niższe cechy funkcjonalne właściwe dla
prowadzenia działań ratowniczych na morzu.
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Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji treści złożonego oświadczenia.

2. Łączną liczbę pkt przyznana danej ofercie stanowi suma pkt uzyskanych w kryterium
cena oraz wymiary sprzętu.

3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.

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.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

2. 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

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

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 wobec czynności:

1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)odrzucenia oferty Odwołującego.

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
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bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

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. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na podstawie ustawy,  na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na  czynności,  o  których  mowa  w  pkt  XVII.6  SIWZ  nie  przysługuje  odwołanie,  z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi się w
terminie 5  dni  od dnia,  w którym powzięto lub przy  zachowaniu należytej  staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

12. 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. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ
5. Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ
6. Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 6 do SIWZ;



12

Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/05/2016 Załącznik nr 1
do SIWZ

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164)
na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego

do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

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  faksu:1 ........................................;  adres poczty elektronicznej2 ............................

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/I/PN/05/2016 na następujących warunkach:

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Całkowita łączna wartość brutto przedmiotu  zamówienia  wynosi: …………………………
złotych (słownie:.................................................................................
w tym: wartość netto w kwocie ……..........................………………złotych, 3  oraz

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
3  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
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obowiązujący podatek VAT wynoszący: .................................................................
 ................................... złotych, co stanowi sumę cen elementów:

1) Całkowita wartość brutto przedmiotu  zamówienia: skuter wraz z wyposażeniem,
zgodnie z treścią SIWZ i opisem oferowanego sprzętu, w wynosi: …………………………
złotych (słownie:.................................................................................
w tym: wartość netto w kwocie ……..........................………………złotych, oraz
obowiązujący podatek VAT w stawce 0%.

2) Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia: przyczepa transportowa, zgodnie z
treścią SIWZ i opisem oferowanego sprzętu, w wynosi: ………………………… złotych
(słownie:.................................................................................
w tym: wartość netto w kwocie ……..........................………………złotych
(slownie.........................................),4 oraz obowiązujący podatek VAT w stawce 23%,
tj. ..........................................................

II. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia  o cechach:

1) SKUTER

L.p. Parametr Wymagane Opis oferowanego sprzętu
1. Kadłub
1.1 Rok produkcji 2016
1.2 Budowa skutera Złożony z dwóch części, tj. korpusu

zespołu napędowego i  pływaka
skutera zakończonego zintegrowaną
platformą z uchwytami dla rozbitka.

1.3 Bezpieczeństwo Stabilny z możliwością chodzenia po
burcie

1.4 Materiał korpusu
napędowego

Laminat poliestrowo-szklany w
kolorze żółtym

1.5 Materiał pływaka Polietylen o wysokiej odporności na
ścieranie i udary koloru
pomarańczowego

1.6 Budowa pływaka Wielokomorowa budowa kadłuba
pływaka /min. 6 /. Łatwa do naprawy i
ewentualnej wymiany w przypadku
znacznego uszkodzenia

1.6 Długość całkowita do 4 m
1.7 Szerokość całkowita do 1,8 m.
1.8 Ciężar skutera do 400kg
1.9 Prędkość nie mniej niż 35 węzłów max.
1.10 Zanurzenie do 0,3m
1.11 Pokład skutera Antypoślizgowy,  wodoszczelny.

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego  obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego  obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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1.12 Siedzisko Dla sternika, łatwo demontowane  z
bezpośrednim dostępem do silnika. Pod
nim schowek.

1.13 Uchwyty ratownicze Na zintegrowanej z kadłubem
platformie rufowej 2 pary miękkich
uchwytów dla rozbitka.

1.14 Zaczep holowniczy Na stewie rufowej wzmocniony uchwyt
do holowania środków ratunkowych.

1.15 Sterowanie Kierownica ze sterowaniem trymu i
rewersem oraz ze zrywką silnika.

1.16 Silnik napędowy Czterosuwowy, o mocy min. 140 kM; z
układem  zabezpieczenia zrywką,
pozwalającym na ponowne szybkie
użycie po wywrotce.

1.17 Pędnik Strugowodny z łatwym dostępem z
pokładu do inspekcji i usunięcia
ewentualnych zanieczyszczeń nawet w
ruchu w morzu.

1.18 Zbiorniki paliwa min. 70 litrów
1.19 Pompa zęzowa Podwójny system zęzowy
1.20 Zaczepy do podnoszenia

skutera
Komplet zaczepów do podnoszenia
skutera  wlaminowanych w pokład.

Uchwyty dla ratownika Za siedziskiem para stałych uchwytów
ze stali nierdzewnej dla dodatkowego
ratownika.

2 Wyposażenie
2.1 Wyposażenie awaryjne Lina zamocowana na stałe pod

kadłubem do odwracania skutera po
wywrotce.

2.3 Maszt Składany maszt typu A za sternikiem z
białym światłem topowym.

2.4 Kompas Kompas magnetyczny sternika
2.5 Zawiesie Certyfikowane zawiesie do

podejmowania dźwigiem.
2.6 Dokumentacja Instrukcja użytkowania skutera.

Instrukcja silnika napędowego.
3. Gwarancja Minimum 12 miesięcy, jednak nie

krócej niż gwarancja producenta
Element punktowany wg kryteriów
oceny ofert

Oferuję udzielenie gwarancji
1) na silniki i podzespoły:

-  .............. miesięcy
bez limitu godzin pracy
(min.12)

2) na skuter   - .....................
miesięcy (min 12)

4 Użytkowanie przez uznane
w IMO służby ratownictwa
morskiego

Dodatkowo punktowane wg kryterium
oceny ofert

Skuter ............... (model,
producent) jest użytkowany
przez służby ratownicze (min.3)
............................. ,

2) PRZYCZEPA TRANSPORTOWA

L.p. Parametr Wymagane Opis oferowanego sprzętu
1. Rama
1.1 Rok produkcji 2016
1.2 Budowa przyczepy Rama stalowa ocynkowana ogniowo.
1.3 Zaczep kulowy Ø 50 mm obciążenie do 750kg
1.4 Koło podporowe Regulowane, zdolne do toczenia po

plaży
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1.5 Koła przyczepy Przystosowane do jazdy w trudnym i
piaszczystym terenie

1.6 Pojedyncza oś przyczepy Rozstaw kół zbliżony do samochodu
Defender

1.7 Nośność Do 750kg /skuter + wyposażenie/
1.8 Łoże przyczepy Uchylne
1.9 Osłony kół Metalowe
1.10 Mocowanie System szybkiego i stabilnego

zamocowania skutera
1.11 Przyciągarka Na ramie przyciągarka ręczna z taśmą i

zaczepem.
1.12 Oświetlenie przyczepy Tylne lampy LED zespolone 3

funkcyjne.
1.13 Instalacja elektryczna zasilanie 12V z gniazda samochodu.
1.14 Pojemnik Pojemnik na drobny osprzęt.
1.15 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa producenta

zamocowana na ramie.
1.16 Dokumentacja Świadectwo homologacji niezbędne do

rejestracji przyczepy.
Instrukcja dla użytkownika przyczepy.

1.17 Gwarancja Minimum 12 miesięcy, jednak nie
krócej niż gwarancja producenta
Element punktowany wg kryteriów
oceny ofert

Oferuję udzielenie gwarancji
-  .................. (min.12)

II. Pozostałe informacje:

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia  zrealizuję sam /  część  lub  całość
zamówienia  powierzę podwykonawcom …………..…………………………………………….5

2. Zastrzegam / nie zastrzegam6 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, 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:................................................ . Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp
dołączając wyjaśnienia/dokumenty ...  wykazuję iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Oferta została złożona na  ......................... ponumerowanych stronach.
4. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………                                .................……………
 Nazwa  Wykonawcy                                 podpis  Wykonawcy

   (lub  pieczątka)                                   (osoby  upoważnionej  lub  osób
upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2016 r.

5 Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy
wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
6 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż w
terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/ PN/05/16
Załącznik nr 2
do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E
W Y K O N A W C Y

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 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164)
na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego

do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

UUcczzeessttnniicczząącc ww nniinniieejjsszzyymm ppoossttęęppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubbll iicczznneeggoo
oośśwwiiaaddcczzaamm,, żżee ssppeełłnniiaamm wwaarruunnkkii ddoottyycczząąccee::

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………                           …………………………………………..
Nazwa  Wykonawcy                                                  podpis
Wykonawcy(lub  pieczątka)                        (osoby  upoważnionej  lub  osób

upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2016 r.
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Znak sprawy: NZ-ER/I/ PN/05/16                                             Załącznik  nr  3
do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E
W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164)
na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego

do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

UUcczzeessttnniicczząącc ww nniinniieejjsszzyymm ppoossttęęppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubbll iicczznneeggoo
oośśwwiiaaddcczzaamm,,
żżee 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, poz.
907,984,1047,1473 z późn. zm.)

……………………………                           …………………………………………..
            Nazwa  Wykonawcy                             podpis  Wykonawcy

   (lub  pieczątka)                        (osoby  upoważnionej  lub  osób
upoważnionych)

...............................dn. ..........................................2016  r.



18

Zał. nr 4 do SIWZ
Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/05/16

O Ś W I A D C Z E N I E
W Y K O N A W C Y

- przynależność do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. poz. 2164)
na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego

do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

reprezentując Wykonawcę ..............................

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:

Lp. Nazwa Adres
1.
2.

....................................................... .....................................................
Nazwa i adres Wykonawcy      Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub osób
upoważnionych

7 Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja
nt przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,
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Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/05/16
Załącznik 5 do SIWZ

UMOWA nr ER xx/16
zawarta w dniu xx.xx.2016 r. w Gdyni, pomiędzy:
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10,  81 - 340 Gdynia,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP 586-20-76-216,  REGON 192634129
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 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 NZ-ER/I/PN/05/16, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień publicznych  (j.  t.  Dz.U.  z  2015  r.  poz.  2164)  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego
przystosowanego do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z  przyczepą transportową
przystosowaną do transportu ww. skutera ratowniczego w trudnym terenie piaszczystym,
na potrzeby Zamawiającego, została zawarta umowa o następującej treści:
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§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jednego skutera
ratowniczego wraz z przyczepą transportową zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu, oraz ofertą
Wykonawcy.  Kopia  formularza  oferty  Wykonawcy  wraz  z  opisem  technicznym
skutera ratowniczego i przyczepy transportowej stanowi zał. nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego skutera ratowniczego wraz z przyczepą
transportową wyprodukowanych w 2016r.

§ 2.
Warunki dostawy

próby i odbiór

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej
umowy w terminie do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy tj
do dnia xxxxxxxxx.

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze w godzinach 0800 – 1600.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z minimum trzy dniowym
wyprzedzeniem  o  terminie  dostawy,  a  w  przypadku  przyczepy  Wykonawca
zobligowany jest dostarczyć w terminie dokumentację umożliwiającą jej rejestrację

4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Brzegowa Stacja Ratownicza
Łeba adres:  ul.  Kościuszki  1,  84-360 Łeba,  z  zastrzeżeniem ust  5.  Odbiór  jakościowy
nastąpi w BSR Łeba.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy poprzez wskazanie
innego miejsca w granicach jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

6.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji zdawczej
i techniczno-ruchowej, instrukcje skutera w języku polskim, świadectwa i certyfikaty
urządzeń oraz pozostałe dokumenty odpowiednio do przedmiotu zamówienia. Dla
przyczepy transportowej - książkę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji,
komplet narzędzi naprawczych, książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta wraz z instrukcją obsługi przyczepy w języku polskim.

7. W przypadku wycofania z sieci dystrybucji zaoferowanego modelu (typ/
wariant/wersja) skutera lub przyczepy, a tym samym braku możliwości
dostarczenia ich Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić skuter
lub przyczepę będącą technicznym następcą skutera i przyczepy pierwotnie
zaoferowanej.

8. W  sytuacji,  gdy  model  będący  następcą ma  niższe  parametry  lub  nie  posiada
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest
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dostarczyć model inny o identycznych lub wyższych parametrach.

9. W sytuacji, o której mowa w ust 6, przed wykonaniem dostawy Wykonawca
zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające brak
możliwości dostarczenia oferowanego skutera lub przyczepy oraz wskazać model
(typ/wariant/wersja) skutera lub przyczepy proponowanej wraz z zapewnieniem
spełnienia minimalnych parametrów wymaganych.

10. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 5 dni od otrzymania
oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę w dostawie.

11. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie wykonawcy nie ulega
zmianie.

12. Metodyka prowadzenia prób morskich i dokumentacja odbioru przedmiotu umowy:

12. 1. Celem sprawdzenia jakości wykonania oraz parametrów technicznych
skutera i przyczepy dostarczonej przez Wykonawcę, jak również prawidłowości
działania zainstalowanych na nich urządzeń  i systemów, Wykonawca
przeprowadzi próby skutera i przyczepy transportowej.

12.  2   Próby  będą przeprowadzone  na  terenie  Stacji  Ratownictwa  Morskiego  w
Łebie,  z  zastrzeżeniem ust  5,  w  warunkach  podanych  w SIWZ  odpowiadających
faktycznym  warunkom  w  jakich  będzie  eksploatowany  skuter   i   przyczepa.
Program prób opracuje Zamawiający i uzgodni  z Wykonawcą.

12.3  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot umowy na czas jego
przewozu do miejsca dostawy, oraz ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność.
Próby  skutera  i  przyczepy  przeprowadzone  będą na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.
Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy
będą reprezentować Strony w pracach komisji zdawczo-odbiorczej. Strony
uzgodnią ilość osób biorących udział w próbach oraz ich kompetencje.

12.4   Z czynności odbioru skutera i przyczepy zostanie spisany Protokół Odbioru,
stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu umowy 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 dostarczonego
przez  Wykonawcę skutera  i  przyczepy.  W  protokole  odbioru  zostaną także
wymienione dla skutera i przyczepy ich numery fabryczne.

12.5  W  przypadku,  gdy  odbiór  przedmiotu  umowy  zakończy  się wynikiem
negatywnym, Wykonawca usunie wady wyszczególnione w protokole odbioru w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od umownego terminu dostawy.

12.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą skutera i
przyczepy do momentu podpisania protokółu odbioru przez obie strony.
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§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy:

1. Skuter  ratowniczy  jedna  sztuka,  cena  za  przedmiot  umowy  określony  w  §  1  w
wysokości netto: xxxxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 podatek
VAT w stawce 0 % i kwocie xxxxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100 tj.
brutto: xxxxxxxxxxxx zł, słownie xxxxxxxxxxxxxxxxx złotych  00/100,

2. Przyczepa transportowa jedna sztuka, 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,

3. Kwota łączna do zapłaty brutto wynosi: xxxxxxxxxxxxxxxxx zł, słownie
xxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100.

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia xx.xx.2016r., której kopia stanowi załącznik nr 1
do niniejszej umowy.

§ 4.
Warunki płatności

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu całej dostawy przedmiotu
zamówienia  i spełnieniu warunków zawartych w § 2 przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

2. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w § 3, będzie spełnienie warunków
określonych w § 2 pkt 12 potwierdzone Protokółem Odbioru podpisanym przez obie
strony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Wykonawca wyraża
zgodę na  potrącenie  naliczonej  kwoty  z  wartości  faktury  wystawionej  przez
Wykonawcę.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby
trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 5.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
fizyczne towaru oferowanego w formularzu oferty  oraz  za wszelkie  wady prawne w
tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich.
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 1 pkt 1 umowy jest
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 6.
Gwarancja jakości, reklamacje, serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem Umowy
gwarancji (wg oferty/zgodnie z gwarancją producentów) w zakresie:

3) na silniki i podzespoły: -  xxxxxxxxxxxxxxx bez limitu godzin pracy
4) na skuter -  xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5) na przyczepę transportową -  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -

6) na dostawę części zamiennych do skutera: - odpowiednio do powyższego
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  m-cy

Podany powyżej okres, liczony jest od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z
książką gwarancyjną. Dla punktu 4 licząc od upływu okresu gwarancji.

2. Wykonawca  zapewnia  obsługę serwisową i gwarancyjną dostarczonego skutera
i przyczepy, zgodnie z zaleceniami producenta i na warunkach wskazanych w
gwarancji udzielonej przez producenta. Serwis i naprawy gwarancyjne odbywać się
będą u  Wykonawcy  lub  jeśli  będzie  to  możliwe  i  wykonalne  w  miejscu  dyslokacji
skutera i przyczepy na terenie Brzegowej Stacji Ratowniczej Zamawiającego
użytkującej dany zestaw. Obsługa gwarancyjna wskazana przez Wykonawcę,
zlokalizowana będzie na terenie xxxxxxx, adres serwisu gwarancyjnego:
xxxxxxxxxxxxxx

3. W przypadku gdy punkt serwisowy Wykonawcy znajduje się poza województwem
pomorskich, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztem
transportu przedmiotu zamówienia w sytuacji korzystania z świadczeń Wykonawcy
wynikających z gwarancji lub rękojmi.

4. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane  przez  Wykonawcę zgodnie  z  zaleceniami  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 przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Koszty materiałów
serwisowych i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. Konserwacja, naprawy,
przeglądy,  serwis  nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych
zamówień.

5. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne
i serwis będą realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem producenta
dostarczonego skutera i przyczepy w terminie określonym w książce gwarancyjnej

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt
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chyba, że wymienia dostarczony skuter i przyczepę na nową tej samej marki i typ o
podobnych parametrach.

7. Okres  gwarancji  zostaje automatycznie wydłużony o czas  potrzebny na usunięcie
usterek skutera lub przyczepy, które wystąpią w okresie gwarancji.

§ 7.
Kary umowne

1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,03 % wartości określonej w § 4 łącznej kwoty brutto, za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia w którym towar powinien być dostarczony, lub w którym
Wykonawca miał obowiązek usunąć wady towaru.

2. Za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty brutto.

3. Za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę z  przyczyn  zależnych  od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 10% kwoty ustalonej w § 4 łącznej kwoty
brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

§ 8.
Odstąpienie od 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
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o powstaniu jednej z przyczyn wskazanych w ust. 3,  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

3.3 Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie do 27.12.2016r.

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
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publicznych.

5. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w  formie  pisemnej  z  podaniem
uzasadnienia.

§ 9.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Możliwość zmiany umowy istnieje w szczególności w razie:

2.1 Zmian przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w par. 2 umowy

2.2 Zmiana wyposażenia - na warunkach par 2 ust 7 i n. odpowiednio

2.3 Zmiana terminu realizacji w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej
realizację zamówienia w terminie wskazanym w umowie

2.4 Nadzwyczajne zmiany stosunków określonych w art. 357.1 K.c.,

2.5 Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, przy uwzględnieniu art. 144 Pzp.

2.6 Zmiana związane z procedurą odbioru sprzętu, zmiana punktu serwisu
gwarancyjnego,  nie stanowią zmian istotnych postanowień umowy.

§ 10.
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.

4. Integralną częścią umowy jest formularz oferty Wykonawcy stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
ZAŁOŻENIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

dla pływającej jednostki /skutera/ ratownictwa morskiego

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przeznaczenie skutera:
Skuter będzie przeznaczony do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem  i ratowaniem życia
ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego z
wyłączeniem okresów zlodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ratowniczej, lub zespołu ratowniczego na
samochodzie terenowym.
Wymiary skutera pozwolą na transport bez konieczności specjalnego przystosowania  i oznakowania na
przyczepie transportowej jak wymagają tego przepisy prawa o ruchu drogowym.

1.2 Podstawowe zadania skutera:
1.2.1 Prowadzenia poszukiwań rozbitków na morzu w bezpośrednim sąsiedztwie portu i pasa przybrzeżnego

zbudowanego rafami i ostrogami.
1.2.2 Ewakuacja poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych dla łodzi ratowniczych, oraz ich transport do portu lub

na brzeg.
1.2.3 Holowanie i grupowanie środków ratunkowych w pasie przyboju, pływanie po płyciznach z wpływaniem na

plaże.
2. Parametry skutera
2.1 W zakresie budowy kadłub musi zapewniać wysoką stabilność a wyposażenie powinno umożliwiać podjęcie

natychmiastowych działań ratowniczych. W przypadku wywrotki przystosowany do postawienia na równą
stępkę i ponownego uruchomienia.

2.2. Skuter ratowniczy specjalnie zaprojektowany do działań SAR przez doświadczoną firmę wytwórczą,
wykorzystywany przez   uznane w IMO służby  ratownictwa morskiego.

PARAMETRY PODSTAWOWE
L.p. Parametr Wymagane
1. Kadłub
1.1 Rok produkcji 2016
1.2 Budowa skutera Złożony z dwóch części, tj. korpusu zespołu napędowego

i  pływaka skutera zakończonego zintegrowaną
platformą z uchwytami dla rozbitka.

1.3 Bezpieczeństwo Stabilny z możliwością chodzenia po burcie
1.4 Materiał korpusu

napędowego
Laminat poliestrowo-szklany w kolorze żółtym

1.5 Materiał pływaka Polietylen o wysokiej odporności na ścieranie i udary
koloru pomarańczowego

1.6 Budowa pływaka Wielokomorowa budowa kadłuba pływaka /min. 6 /.
Łatwa do naprawy i ewentualnej wymiany w przypadku
znacznego uszkodzenia

1.6 Długość całkowita do 4,0 m
1.7 Szerokość całkowita do 1,8 m.
1.8 Ciężar skutera do 400kg
1.9 Prędkość nie mniej niż 35 węzłów max.
1.10 Zanurzenie do 0,3m
1.11 Pokład skutera Antypoślizgowy,  wodoszczelny.

1.12 Siedzisko Dla sternika, łatwo demontowane  z bezpośrednim
dostępem do silnika. Pod nim schowek.

1.13 Uchwyty ratownicze Na zintegrowanej z kadłubem platformie rufowej 2 pary
miękkich uchwytów dla rozbitka.

1.14 Zaczep holowniczy Na stewie rufowej wzmocniony uchwyt do holowania
środków ratunkowych.

1.15 Sterowanie Kierownica ze sterowaniem trymu i rewersem oraz ze
zrywką silnika.

1.16 Silnik napędowy Czterosuwowy, o mocy min. 140 kM; z układem
zabezpieczenia zrywką, pozwalającym na ponowne
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szybkie użycie po wywrotce.
1.17 Pędnik Strugowodny z łatwym dostępem z pokładu do inspekcji

i usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń nawet w ruchu
w morzu.

1.18 Zbiorniki paliwa min. 70 litrów
1.19 Pompa zęzowa Podwójny system zęzowy
1.20 Zaczepy do podnoszenia

skutera
Komplet zaczepów do podnoszenia skutera
wlaminowanych w pokład.

Uchwyty dla ratownika Za siedziskiem para stałych uchwytów ze stali
nierdzewnej dla dodatkowego ratownika.

2 Wyposażenie
2.1 Wyposażenie awaryjne Lina zamocowana na stałe pod kadłubem do odwracania

skutera po wywrotce.
2.3 Maszt Składany maszt typu A za sternikiem z białym światłem

topowym.
2.4 Kompas Kompas magnetyczny sternika

Zawiesie Certyfikowane zawiesie do podejmowania dźwigiem.
Dokumentacja Instrukcja użytkowania skutera.

Instrukcja silnika napędowego.

3. PRZYCZEPA TRANSPORTOWA

 3.1 W zakresie budowy i wyposażenia przyczepa do transportu skutera musi spełniać wymagania  przepisów
prawa ruchu drogowego.

 3.2 Konstrukcja przyczepy musi być przystosowana do jazdy terenowej i operacji wodowania i podejmowania
skutera na plaży w pasie przyboju we współpracy z samochodem Land Rover Defender SW 110.

L.p. Parametr Wymagane
1. Rama
1.1 Rok produkcji 2016
1.2 Budowa przyczepy Rama stalowa ocynkowana ogniowo.
1.3 Zaczep kulowy Ø 50 mm obciążenie do 750kg
1.4 Koło podporowe Regulowane, zdolne do toczenia po plaży
1.5 Koła przyczepy Przystosowane do jazdy w trudnym i piaszczystym

terenie
1.6 Pojedyncza oś przyczepy Rozstaw kół zbliżony do samochodu Defender
1.7 Nośność Do 750kg /skuter + wyposażenie/
1.8 Łoże przyczepy Uchylne
1.9 Osłony kół Metalowe
1.10 Mocowanie System szybkiego i stabilnego zamocowania skutera
1.11 Przyciągarka Na ramie przyciągarka ręczna z taśmą i zaczepem.
1.12 Oświetlenie przyczepy Tylne lampy LED zespolone 3 funkcyjne.
1.13 Instalacja elektryczna zasilanie 12V z gniazda samochodu.
1.14 Pojemnik Pojemnik na drobny osprzęt.
1.15 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa producenta zamocowana na

ramie.
1.16 Dokumentacja Świadectwo homologacji niezbędne do rejestracji

przyczepy.
Instrukcja dla użytkownika przyczepy.
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