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Gdynia, dnia 11.03.2015 r.

Sygnatura postępowania: NZ-ER/II/PN/10/15

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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

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) 660-76-61

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 (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 zaprojektowanie i dostawa kompletna urzadzeń

zintegrowanego systemu zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu dla statku
ratowniczego Kapitan Poinc według wymagań okreslonych w zał. nr 6 do siwz - Opis
przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna.

2. Kod określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień CPV:
34500000 - 2:  statki i łodzie
35100000  - 5: urządzenia awaryjne i zabezpieczające
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). Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp,
Wykonawca, który powołuje się na rowiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

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

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.  Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia – do upływu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona

zrealizowana do 30.11.2015r

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:
a)  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
co najmniej dwie dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych systemów wraz z
dokumentacją projektowo - montażową, lub zrealizowali dostawy takich systemów wraz z
ich montażem, za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł brutto każda (słownie: dwa miliony
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złotych) lub modernizację takich systemów, których wartosć brutto modernizacji wynosiła 2
miliony każda.
Zamawiający wskazuje, iż uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca
będzie legitymował się wskazanym wymaganym doświadczeniem zdobytym w okresie 6 lat
przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien jest przedłożyć wykaz
wykonanych dostaw, o którym mowa w dziale VI. SIWZ. 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.
Przez główne dostawy Zamawiajacy rozumie dostawy potwierdzające spełnienie warunku
udziału w niniejszym postępowaniu przy czym wskazuje się by złożony wraz z ofertą Wykaz
wykonanych dostaw i poświadczenia wskazywały spełnienie warunków udziału.

b) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 000 000 PLN (słownie: dwa
miliony złotych) w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia. Na
potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien jest przedłośyć opłaconą polisę (lub
inny dokument) o którym mowa w dziale VI. SIWZ.

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 na
podstawie 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, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych i finansowych 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
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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
- charakteru stostunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
- 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.

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.

10. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby
oceny ofert na PLN wg średniegu kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym
dniem.

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
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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.

3) opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art 26 ust 2d ustawy Pzp, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finanowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego,
może przedstaić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego warunku.

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) 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) i 3) oraz VI.2 SIWZ mają być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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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.

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.
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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.

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

http://www.sar.gov.pl/
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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
Marek Reszko   - tel. 58 660-76-13

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 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt 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 oszczędnościowo-

kredytowej, 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/10/15 - zautomatyzowany system zbierania zanieczyszczeń” .

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.

7. 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.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

10. 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.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. 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.

13. 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 dot. zaoferowanego systemu, wraz z wymaganymi załącznikami,
oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, w tym:

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 7 do SIWZ,

4) opis systemu będący charakterystyką systemu, zawierający wskazanie parametrów
fizycznych i technicznych systemu

5) pozostałe dokumenty wskazane w dziale VI SIWZ,
6) 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
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określonej czynności.
4. Zamawiajacy wskazuje, iż  zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został opracowany tak

by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim dane techniczne i eksploatacyjne dot.
zaoferowanego systemu, co w konsekwencji ułatwi Zamawiającemu dokonanie oceny oferty wg
opisanych w SIWZ kryteriów.  Jednakże z uwagi na specjalistyczny charakter systemu oraz jego
określenie w sposób funkcjonalny, prosimy o dołączenie do oferty Opisu systemu
zawierającego charakterystykę systemu - parametry fizyczne i techniczne oferowanego
systemu.

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

6. 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.

7. 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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń” oraz „nie otwierać
przed dniem 27.04.2015 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
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
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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 27.04.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, w dniu

27.04.2015r. godzina 11:15.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty 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.
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.   Przyjete przez Zamawiającego kryteria oceny ofert
1) cena                        - 30%
2) warunki techniczne - 35%
3)   parametry eksploatacyjne - 35%

2. Szczegółowyopis kryteriów wraz ze sposobem oceny ofert został zamieszczony w zał. nr 6
do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert okreslony w niniejszym przetargu, wyliczonych
zgodnie ze wzorem

O = Ic + It + Ie
gdzie:
O – Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
Ic – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”
It – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „warunki techniczne"
Ie - ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „parametry
eksploatacyjne "

3.    Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
4.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
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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.

2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art 93 ust 1a ustawy Pzp wskazuje, iż przewiduje
unieważnienie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzace z budżetu UE, które
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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:
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.
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6) termin ważności gwarancji
Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej
wymienionych elementów, bądź  posiadającej dodatkowe istotne 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. Istotne postanowieia umowy:
1. Instotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w

Załączniku nr 5 do SIWZ. Pozostałe kwestie, nie stanowiące jej istotnych elementów
zostaną uszczegółowione po wyborze oferty przez strony przyszłej umowy.

2. 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.

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
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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. Istotne postanowienia umowy  – Zał. nr 5 do SIWZ.
6. Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna  - 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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

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/10/15
(Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"  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. Dostawa zautomatyzowanego systemu
zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową
................................... (producent, nazwa systemu, model odpowiednio)
za cenę:

1) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi:  ………….. złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości:……….. złotych, stawka podatku VAT ……,
3) cena brutto przedmiotu zamówienia w wysokości: ......................................... złotych,
   (słownie: …………………………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia
powierzę podwykonawcom……………………………………………………..................................………
............................................………………………...……………………………………………………………
………………………………………..….3

3. Oferuję dostawę systemu  o cechach:
A. W zakresie oceny technicznej pod uwagę będą brane następujące parametry techniczne

Tabela 2. Ocena parametrów technicznych oferty – warunki wymagane
Lp. Wyszczególnienie (niepotrzebne skreślić

lub usunąć,
pozostawiąjąc
odpowiedz tak lub nie)

2 Wymogi techniczne minimalne  – niespełnienie warunków w p. 2.1 – 2.12 stanowi o niezgodności
treści oferty z treścią siwz

2.1 Umiejscowienie nowego systemu w miejscu dotychczasowego Tak/nie
2.2 Mechaniczny system pozycjonowania wysięgników Tak/nie
2.3 Mechaniczny system rozwijania zapory przeciwolejowej Tak/nie
2.4 Zapora pneumatyczna pompowana centralnie Tak/nie
2.5 Hydrauliczny system otwierania furty w kadłubie statku Tak/nie
2.6 Hydraulicznie otwierana pokrywa komory separacyjnej  na pokładzie

statku
Tak/nie

2.7 Adhezyjny system separacji oleju napędzany hydraulicznie Tak/nie
2.8 Pompy do tłoczenia cieczy o bardzo dużej lepkości, napędzane

hydraulicznie
Tak/nie

2.9 Zestawy części zamiennych dla poszczególnych podzespołów systemu Tak/nie
2.10 Instalacja elektryczna w klasie przeciwwybuchowej – STREFA 1 Tak/nie
2.11 Zintegrowany pulpit sterowniczy Tak/nie
2.12 Dokumentacja techniczna określona w p. 4.1.4 Tak/nie

Tabela 3. Ocena parametrów technicznych oferty – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty
Lp. Wyszczególnienie Wskazanie  czy

wykonawca oferuje
poniższe elementy lub ich
określenie

3 Wymogi techniczne – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty
3.1 Hydrauliczny system pozycjonowania wysięgników
3.2 Regulacja długości wysięgników
3.3 System separacji oleju umożliwia łatwe usuwanie stałych

zanieczyszczeń
3.4 Pompy z nożami tnącymi umożliwiające transport cieczy z

3 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.
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zanieczyszczeniami
3.5 Pierścienie wodne wraz z pompą do nawilżania transportowanych

cieczy
3.6 Radiowy manipulator sterujący systemem  - klasa EX, STREFA 1
3.7 Wymuszona cyrkulacja oleju i wody w komorze separacyjnej
3.8 Program szkolenia / materiały dodatkowe ułatwiające przeszkolenie

personelu

B. W zakresie oceny parametrów eksploatacyjnych pod uwagę będą brane następujące cechy oferty

Tabela 4. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – warunki wymagane
Lp. Wyszczególnienie (niepotrzebne skreślić

lub usunąć,
pozostawiąjąc
odpowiedz tak lub
nie)

4 Wymogi eksploatacyjne – niespełnienie warunków w p. 4.1 – 4.7 wskazuje
niezgodność treści oferty z treścią siwz

4.1 Długość wysięgników – nie mniej niż 10,0 m Tak/nie
4.2 Wysokość zapory pneumatycznej – nie mniej niż 1,0 m Tak/nie
4.3 Teoretyczna prędkość zbierania – w granicach 0 – 3 w. Tak/nie
4.4 Wydajność separatora – nie mniej niż 280 m3/godz. (2 x 140 m3/godz. Tak/nie
4.5 Wydajność nominalna pomp – nie mniej niż 280 m3/godz. (2 x 140

m3/godz.)
Tak/nie

4.6 Zakres lepkości zbieranego oleju – nie mniej niż 150.000 cSt. Tak/nie
4.7 Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 40 min (2 x 20 minut) Tak/nie
4.8 Liczba personelu  obsługi na pokładzie – nie więcej niż 2 osoby Tak/nie

Tabela 5. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – cechy podwyższające wartość oferty
Lp. Wyszczególnienie Opis parametrów  oferowanego

przez wykonawcę sprzętu
5 Parametry eksploatacyjne – cechy podwyższające wartość

oferty
5.1 Długość wysięgników
5.2 Zakres regulacji wysięgników:
5.3 Wysokość zapory pneumatycznej
5.4 Teoretyczna prędkość zbierania:
5.5 Zakres lepkości zbieranego oleju:
5.6 Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 30 min (2 x 15

minut)

3. Oświadczam, że należę/nie należę4 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 zastrzegam5 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

4 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.



NZ-ER/II/PN/10/15

18

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:................................
..........................................................................................................................  i wskazuję
uzasadnienie zastrzeżenia
…………………………………………………………………………………………………………

6. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy i treścią ogłoszenia.
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 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”.
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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 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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

wraz dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

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. ..........................................2015 r.
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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 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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

UUcczzeessttnniicczząącc ww nniinniieejjsszzyymm ppoossttęęppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo 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 r. Dz. U. poz. 907 ze
zm.).

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

   (lub pieczątka)                                              (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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z
dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY  polegające na

Lp
Przedmiot dostawy /charakterystyka

systemu

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                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne elementy umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę zautomatyzowanego,
zintegrowanego systemu ... , którego charakterystykę zawiera opis przedmiotu zamówienia
(zgodnie z treści siwz) oraz oferta wykonawcy z dnia ...., której kopia stanowi załącznik do
niniejszej umowy

2. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona
zrealizowana do 30.11.2015r.

3. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Gwarancja ta obejmuje również usuwanie wad
dokumentacji montażowej dostarczonej w ramach realizacji zamówienia, jeżeli w trakcie
montażu sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, dostarczona
dokumentacja nie będzie zawierała informacji koniecznych do montażu systemu.

4. Odbiór będzie dokonany w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od
dostawy sprzętu i dokumentacji dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu
zamówienia pod względem jego zgodności z siwz.

5. Wykonawca wniesie, na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy jakości w wysokości  3% wartości  umowy. Zamawiający
zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia realizacji
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 7 umowy,
Zamawiający pozostawia 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.tj.
……………………... Powyższa kwota, zostanie zwrócona najpóźniej w 15-tym dniu po
upływie terminu rękojmi za wady równym terminowi udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w następujących
przypadkach:

a) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia za każdy dzień zwłoki realizacji niniejszej
umowy,

b) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia, w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie 72 godzin od zgłoszenia.

8. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygania
sporów polubownie a w przypadku nie osiągnięcia zgody spór rozstrzygnie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

9. Dopuszcza się płatności częściowe: 10% ceny kontraktowej po złożeniu dokumentacji
projektowej, 30% po 3 miesiącach od podpisania umowy, na podstawie informacji
potwierdzających stan zaawansowania wykonania prac potwierdzajacy możliwość
wykonania zamówienia w czasie wyznaczonym na realizację zamówienia, 60% ceny
kontraktowej po zrealizowaniu zamówienia, na podstawie prokołu odbioru potwierdzającego
zgodność z siwz i prawidłowo wystawionej faktury.
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Zał. nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna
Zautomatyzowany, zintegrowany system zwalczania zanieczyszczeń olejowych
oparty na bazie istniejącego, wbudowanego systemu

I. Opis istniejącego systemu

Statek Kapitan Poinc jest wielozadaniowym statkiem ratowniczym przystosowanym do prowadzenia
akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Głównym elementem specjalistycznego
wyposażenia statku jest zintegrowany system mechanicznego zbierania zanieczyszczeń olejowych
z powierzchni wody. W skład systemu wchodzą następujące elementy:

· Dwie komory separacyjne umieszczone w kadłubie statku, na lewej i prawej burcie. Komory
posiadają furty otwierane na zewnątrz, przez które kierowana jest do środka mieszanina
wody i oleju. Wewnątrz każdej komory znajdują się obrotowe szczotki polietylenowe, które
dzięki adhezji umożliwiają separację oleju w mieszaninie. Olej o zawartości poniżej 5 %
wody kierowany jest systemem pomp do zbiorników wewnętrznych statku.

· Drugim elementem systemu zbierania jest układ zgarniający mieszaninę wodno-olejową i
kierujący ja do komór separacyjnych. Układ ten składa się z dwóch części:

- Sztywnych ramion zakończonych pływakami i montowanych w specjalnych
prowadnicach na obu burtach statku.

- Zapór przeciwolejowych w znacznej części pneumatycznych, których jeden koniec
mocowany jest na końcu sztywnego ramienia, a drugi w prowadnicy na burcie statku,
tuż za furtą komory separacyjnej.

Operacja rozwijania systemu wykonywana jest oddzielnie dla każdej burty i przebiega następująco:
· Transport ręczny trzech segmentów sztywnych ramion na pokład roboczy
· Manualny montaż segmentów w ramię zbierające
· Wyjęcie z ładowni znajdującej się pod pokładem statku, z wykorzystaniem dźwigu

statkowego, zapór przeciwolejowych oraz pływaków
· Montaż pływaka do ramienia zbierającego
· Uzbrojenie ramienia zbierającego w linki umożliwiające asekurację i ustawienie

odpowiedniego kata nachylenia w stosunku do burty oraz w stropy umożliwiające transport
dźwigiem

· Transport ramienia zbierającego przy pomocy dźwigu oraz opuszczenie jej w łoże
prowadnicy

· Przymocowanie końca zapory do pływaka, pompowanie komór pneumatycznych zapory  i
wydawanie jej do wody

· Transport przy pomocy dźwigu drugiego końca zapory i zamocowanie w prowadnicy na
burcie statku.

· Ustawienie z pomocą kabestanu dziobowego prawidłowego kąta nachylenia ramion
zbierających

· Podniesienie (hydrauliczne) pokryw komór separacyjnych
· Otwarcie furt w burcie statku
· Uruchomienie szczotek obrotowych i pompy.

1. Podstawowe parametry systemu
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a) Wydajność teoretyczna: 2 x 140 m3/godz.
b) Zawartość wody: ok. 5%
c) Lepkość max: 100.000 cSt
d) Długość ramion: 14 m
e) Szerokość pasa zbierania: 42 m
f) Prędkość zbierania: 0,5 - 1 w (926 -1 852 m/godz.)
g) Wydajność powierzchniowa: (e * f) = 3,9 - 7,8 ha/godz.
h) Czas rozwijania systemu: 90 - 120 min6.
i) Czas zwijania systemu: 70 - 100 min
j) Czas zwijania do manewru: 30 - 40 min
k) Liczba obsługi: 5 osób

1.1. Wady systemu zbierania (obserwacje zebrane w ciągu 18 lat eksploatacji statku)

· Operacja rozwijania systemu zbierania wymaga zaangażowania łącznie pięć osób i jest to
niemal cała dostępna w danym momencie załoga pokładowa statku. Zmniejszenie liczby
osób do obsługi systemu to zmniejszenie wysiłku i stresu związanego z pracą na pokładzie.

· Wiele czynności związanych z obsługą systemu musi być wykonywana ręcznie i wymaga
znacznego wysiłku fizycznego marynarzy. Z drugiej strony szereg operacji wymaga dużej
precyzji, co w warunkach złej pogody jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do
osiągnięcia.  Mechanizacja i wyeliminowanie czynności wymagających znacznego wysiłku
fizycznego lub dużej precyzji pozwoliła by na zapewnienie lepszych i bezpieczniejszych
warunków pracy załogi.

· W trakcie rozwijania systemu niezbędne są skomplikowane operacje dźwigowe z
wykorzystaniem obydwu dźwigów statku. Operacje te są często niemożliwe ze względu na
zbyt silny wiatr lub zbyt duże przechyłu statku. Ponadto zawsze wiążą się ze zwiększeniem
zagrożenia dla osób pracujących na pokładzie. W okresie eksploatacji statku zdarzyły się
już wypadki podczas pracy dźwigiem, które zakończyły się wielomiesięczną rehabilitacją
poszkodowanego członka załogi.

· Czasy rozwijania i zwijania systemu są bardzo długie. Skrócenie ich w znacznym stopniu
podniosło by możliwości operacyjne statku. Jest to szczególnie istotne w pierwszych
godzinach akcji ratowniczej, kiedy przedział czasu pomiędzy zdarzeniem, a rozpoczęciem
usuwania zanieczyszczenia z powierzchni wody determinuje efektywność prowadzenia całej
akcji.

· Tak zwany czas zwijania systemu do manewru jest czasem niezbędnym do częściowego
uniesienia ramion zbierających umożliwiający manewrowanie statkiem z prędkością
większą, niż prędkość zbierania (0,5  - 1,0 węzła).  Jest to istotne w przypadku, gdy plama
oleju jest rozczłonkowana na szereg mniejszych i zbieranie ich wymaga częstej zmiany
położenia statku. Skrócenie tego czasu w znacznym stopniu podniosło by możliwości
operacyjne statku

· Długie ramiona zbierające zapewniają co prawda dużą efektywność zbierania, są jednak
bardzo wrażliwe na falowanie, dużą prędkość zbierania, wykonywanie manewrów zmiany
kursu, czy kierunku zbierania. Obserwacje w trakcie eksploatacji pokazały, że maksymalna
dopuszczalna wysokość fali, przy której można rozwinąć system zbierania i prowadzić
bezpieczną dla sprzętu eksploatację wynosi 1 m. Jest to bardzo poważne ograniczenie
możliwości operacyjnych statku. Uważa się, że usztywnienie ramion i ich skrócenie, a
najlepiej możliwość regulacji w znacznym stopniu podniosłaby możliwości operacyjne statku
w zakresie możliwości działania w gorszych warunkach pogodowych.

6 W zależności od warunków atmosferycznych
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1.2. Inne potencjalne wady systemu zbierania

W przypadku prowadzenia rzeczywistej akcji zbierania zanieczyszczeń olejowych zachodzić będzie
konieczność wyciągnięcia ramion zbierających wraz z zaporą na pokład statku. Sytuacja taka
nastąpi w przypadku:

· Uszkodzenia jednego z elementów systemu zbierania
· Konieczności dokonania przeładunku zebranego zanieczyszczenia z innego statku lub

wyładunku zanieczyszczenia na inny statek
· Konieczności wykonania innego zadania np. holowanie awaryjne, rozwinięcie dodatkowej

zapory

Wyjęcie zabrudzonego substancją olejową sprzętu nieuchronnie spowoduje zanieczyszczenie
pokładu statku co zagraża przede wszystkim bezpieczeństwu pracy na statku, ale również
powodować może wtórne skażenie środowiska morskiego.

2. Cele zadania inwestycyjnego

Głównym celem inwestycji  (i przedmiotem zamówienia) jest modernizacja istniejącego lub wymiana
na nowy system, który pozwoli na:

a) Podniesienie zdolności operacyjnej statku w zakresie:
· Większej efektywności zbierania zanieczyszczeń.
· Krótszego czasu reagowania.
· Poszerzenia przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy wymaganej

dla olejów ciężkich.
· Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy

wysokości fali wyższej, niż 1 m.
· Zapewnienie możliwości przyłączania do burty statku zapory pełnomorskiej7,

znajdującej się na pokładzie statku i wykorzystanie jej alternatywnie w stosunku do
ramion zbierających8.

b) Zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi systemu
c) Obniżenia pracochłonności
d) Podniesienie bezpieczeństwa pracy.

3. Wymagania dla nowego wielofunkcyjnego systemu zbierania zanieczyszczeń z
powierzchni wody

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1. System zbierania zanieczyszczeń powinien być maksymalnie zmechanizowany oraz
umożliwiać zbieranie zanieczyszczeń olejowych w dużym przedziale lepkości, z dużą
wydajnością oraz efektywnością pozwalającą na transport oleju o zawartości wody nie
przekraczającą 5 %.

3.1.2. System powinien być dostarczony w postaci umożliwiającej jego składowanie w
magazynie zamawiającego. Opakowanie poszczególnych elementów systemu powinny

7 Na wyposażeniu znajdują się zapory pełnomorskie RO-DESMI CLEAN 1500 ze złączem zawiasowym. Do
końca zapory mocowana jest listwa, którą umieszcza się w prowadnicy na burcie statku.
8 Zabieg ten ma na celu zwiększenie powierzchni zbierania.
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być odpowiednio oznakowane, a wraz z przesyłką należy dostarczyć pełną specyfikację
dostawy.

3.1.3. Jest oczywiste, że wszystkie instalacje elektryczne systemu oraz jego elementy
funkcjonalne powinny być wykonane w klasie przeciwwybuchowej STREFA 1.

3.1.4. Dostawa obejmuje również pełną dokumentację montażową systemu z uwzględnieniem:
· zakresu prac przygotowawczych – demontaż starego systemu zbierania
· zakresu prac konstrukcyjnych w kadłubie i na pokładzie statku
· zakresu prac montażowych
· zakresu prac instalacyjnych – instalacje; elektryczna i hydrauliczna

Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób umożliwiający wykonanie montażu
przez stocznię

3.1.5. Dostawa obejmuje ponadto dostarczenie kompletnych instrukcji obsługi systemu.

3.2. Wymagania funkcjonalne

a) W zakresie podniesienia zdolności operacyjnej statku:
· Czas całkowitego rozwijania i zwijania systemu do maksimum 40 minut (2 x 20 min).
· Przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy olejów ciężkich (lepkość

do 250.000 cSt).
· Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy

wysokości fali w granicach 2 m.
· W zależności od stanu morza i rodzaju zbieranego zanieczyszczenia system

powinien umożliwiać zbieranie z prędkością w granicach 1 – 3 w.
· W zależności od stanu morza i rodzaju zabieranego zanieczyszczenia system

powinien umożliwiać regulację szerokości zbierania.
· Wydajność teoretyczna pomp systemu nie powinna być mniejsza niż 280 m3/godz.(2

x 140m3/godz.).
· Wydajność powierzchniowa systemu powinna wynosić w granicach 7,0 – 12,0

ha/godz.
· System separacji oleju powinien umożliwiać łatwe oddzielenie śmieci (itp.

opakowania plastikowe, wodorosty itp.), a pompy systemu należy wyposażyć w noże
tnące pozwalające na transport hydrauliczny cieczy zanieczyszczonej
zanieczyszczeniami stałymi.

· Sugerowane jest maksymalne wykorzystanie szerokości kaset istniejącego systemu
separacyjnego w celu uzyskania maksymalnej powierzchni separacji lub
alternatywnie, przy utrzymaniu wymaganej wydajności systemu, zaprojektować ich
zmniejszenie, dając tym samym możliwość powiększenia objętości zbiorników statku.

· System separacji oleju powinien umożliwiać wykorzystanie pary wodnej z
zewnętrznego źródła9.

· Pompy transportujące olej do zbiorników statkowych powinny mieć wyposażenie
służące do nawilżania strumienia cieczy wodą lub alternatywnie olejem napędowym,
w celu zmniejszenia oporów przepływu.

· W celu realizacji wymagań wymienionych w p. 4.2. b, c, d, należy zautomatyzować
maksymalnie operacja rozwijania i zwijania systemu. Praca systemu powinna być
sterowana z pulpitu sterowniczego oraz zdalnego manipulatora sterowanego
radiowo.

b) Zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi systemu.

9 Wytwornica pary znajduje się na wyposażeniu statku
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Wymagane jest, aby liczba personelu na pokładzie statku podczas rozwijania i zwijania
systemu nie przekraczała dwóch osób.

c) Obniżenia pracochłonności poprzez:
· Wyeliminowanie wysiłku fizycznego – transport ręczny
· Wyeliminowanie montażu manualnego
· Wyeliminowanie czynności precyzyjnego pozycjonowania z użyciem dźwigów

statkowych
d) Podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez:

· Wyeliminowanie prac transportowych i pozycjonowania dźwigami statkowymi,
wymagającymi asysty personelu pokładowego, podczas rozwijania systemu.

· Wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie możliwości zanieczyszczenia pokładu
roboczego statku olejem zebranym podczas akcji zwalczania zanieczyszczeń.

· Skrócenie czasu rozwijania systemu oraz zmniejszenie liczby personelu
niezbędnego do obsługi.

3.2.1. Wymagania techniczne

System powinien składać się z następujących podzespołów:
3.2.1.1. Zamontowany na pokładzie statku teleskopowy wysięgnik z pływakiem powalający

na płynną regulację położenia w trzech płaszczyznach, obsługiwany zdalnie ze
wspólnego pulpitu sterowniczego oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora.
Napęd hydrauliczny, zasilanie ze statkowego agregatu. Wysięgnik powinien być
wyposażony w zamek umożliwiający szybkie łączenie jego końca z zaporą
pneumatyczną oraz przyłącze dla węża powietrznego prowadzonego wzdłuż
wysięgnika, zasilanego z zewnętrznego wentylatora o wysokim sprężu,
umożliwiającego pompowanie zapory. Wysięgnik powinien być chowany w kieszeni
zabezpieczającej go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pokrowiec
zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych. Wszystkie części
napędowe zamocowane na pokładzie powinny mieć zabezpieczenie przed
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Umiejscowienie wysięgnika
wraz z kieszenią nie może wystawać poza obrys statku oraz nie powinno w sposób
istotny utrudniać komunikacji na pokładzie statku.
Wymagania:
Długość wysięgnika: 10 – 12 m
Zakres regulacji długości: 7 – 10(12) m

3.2.1.2. Pneumatyczna zapora przeciwolejowa umieszczona na bębnie zamontowanym na
wewnętrznej stronie furty uchylnej umiejscowionej na burcie statku. Napęd bębna i
otwieranie (zamykanie) burty hydrauliczne ze statkowego agregatu. Sterowanie
zdalne ze wspólnego pulpitu oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora.
Pomieszczenie bębna powinno posiadać szczelną klapę rewizyjną na pokładzie
statku, umożliwiającą wyjęcie bębna wraz zaporą w celu dokonania przeglądu
(naprawy).
Wymagania
Materiał: Wymagania, jak dla standardowej pełnomorskiej zapory

pneumatycznej
Długość zapory: Adekwatna dla długości wysięgnika, zapewniająca optymalny

kształt podczas pracy zaporą
Wysokość zapory: Minimum 1000 mm

3.2.1.3. Nowy system separacji zebranego oleju powinien być zamontowany w kasecie
wewnętrznej, po obu stronach statku w miejscu dotychczasowego systemu.
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Wymaganym rozwiązaniem separacji  jest system szczotek adhezyjnych w postaci
wielorzędowej taśmy. Należy zapewnić dwukierunkowy obrót taśmy oraz wyposażyć
ją w układ skrobaków adaptacyjnych ze zmiennym ustawieniem, umożliwiających
oddzielanie oleju przy pracy w obu kierunkach oraz dla olejów o różnej lepkości.
System separacji może znajdować się w tym samym przedziale, co pneumatyczna
zapora (p. 4.3.1.2) lub w przedziałach sąsiednich. Olej zebrany z powierzchni wody,
kierowany przez furty w burtach statku powinien być transportowany specjalnym
kanałem do sekcji separacyjnej. Należy zapewnić możliwość swobodnego przepływu
oleju włącznie z wymuszeniem cyrkulacji zarówno oleju, jak i wody. Dla sprawnego
funkcjonowania systemu wymagane jest miejscowe podgrzewanie oleju, szczególnie
w miejscu zasysania przez pompę. Zasilanie napędu szczotek hydrauliczne ze
statkowego agregatu. Sterowanie zdalne ze wspólnego pulpitu oraz/lub radiowo z
wykorzystaniem manipulatora.
Pompa tłocząca powinna umożliwiać transport odseparowanego oleju do zbiorników
statkowych z wydajnością adekwatną do wydajności całego systemu. Pompa
powinna umożliwiać tłoczenie cieczy o bardzo dużej lepkości (oleje ciężkie) i
wyposażona w system nawilżania wodą (olejem napędowym) oraz noże tnące
pozwalające na transport drobnych, stałych zanieczyszczeń. Zasilanie napędu
pompy hydrauliczne ze statkowego agregatu. Sterowanie zdalne ze wspólnego
pulpitu oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora. System separacji oleju
powinien być wyposażony w szczelną klapę na pokładzie statku, otwieraną
hydraulicznie i umożliwiającą montaż, demontaż, naprawę i konserwację
poszczególnych podzespołów systemu.
Dodatkowo system powinien umożliwiać podłączenie węża transportującego olej
zebrany przy pomocy swobodnie pływającego systemu zbierania zanieczyszczeń.
Parametry:
Wydajność systemu: nie mniej niż 280 m3/godz. (2 x 140 m3/godz.)
Zakres lepkości: do 250.000 cSt.

4. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:
Tabela 1. Ogólne kryteria oceny oferty

Lp. Wyszczególnienie % Udział w ocenie
A Warunki techniczne 35%
B Parametry eksploatacyjne 35%
C Cena za realizację zamówienia 30%

C. W zakresie oceny technicznej pod uwagę będą brane następujące parametry techniczne

Tabela 2. Ocena parametrów technicznych oferty – warunki wymagane
Lp. Wyszczególnienie
2 Wymogi techniczne – niespełnienie warunków w p. 2.1 – 2.12  powoduje

niezgodność treści oferty z treścią siwz
2.1 Umiejscowienie nowego systemu w miejscu dotychczasowego
2.2 Mechaniczny system pozycjonowania wysięgników
2.3 Mechaniczny system rozwijania zapory przeciwolejowej
2.4 Zapora pneumatyczna pompowana centralnie
2.5 Hydrauliczny system otwierania furty w kadłubie statku
2.6 Hydraulicznie otwierana pokrywa komory separacyjnej  na pokładzie

statku
2.7 Adhezyjny system separacji oleju napędzany hydraulicznie



NZ-ER/II/PN/10/15

29

2.8 Pompy do tłoczenia cieczy o bardzo dużej lepkości, napędzane
hydraulicznie

2.9 Zestawy części zamiennych dla poszczególnych podzespołów systemu
2.10 Instalacja elektryczna w klasie przeciwwybuchowej – STREFA 1
2.11 Zintegrowany pulpit sterowniczy
2.12 Dokumentacja techniczna określona w p. 4.1.4

Tabela 3. Ocena parametrów technicznych oferty –dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty
(punkty w kryterium warunki techniczne)

Lp. Wyszczególnienie Przyznawane
punkty

3 Wymogi techniczne – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty
3.1 Hydrauliczny system pozycjonowania wysięgników +6 pkt.
3.2 Regulacja długości wysięgników +6 pkt.
3.3 System separacji oleju umożliwia łatwe usuwanie stałych

zanieczyszczeń
+4 pkt.

3.4 Pompy z nożami tnącymi umożliwiające transport cieczy z
zanieczyszczeniami

+4 pkt.

3.5 Pierścienie wodne wraz z pompą do nawilżania transportowanych
cieczy

+4 pkt.

3.6 Radiowy manipulator sterujący systemem  - klasa EX, STREFA 1 +6 pkt.
3.7 Wymuszona cyrkulacja oleju i wody w komorze separacyjnej +3 pkt.
3.8 Program szkolenia/materiały dodatkowe ułatwiające przeszkolenie

personelu
+2 pkt

D. W zakresie oceny parametrów eksploatacyjnych pod uwagę będą brane następujące cechy
oferty

Tabela 4. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – warunki wymagane

Lp. Wyszczególnienie
4 Wymogi eksploatacyjne – niespełnienie warunków w p. 4.1 – 4.7 - ich

niespełnienie oznacza niezgodność treści oferty z treścią siwz i
odrzucenie oferty na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 Pzp

4.1 Długość wysięgników – nie mniej niż 10,0 m
4.2 Wysokość zapory pneumatycznej – nie mniej niż 1,0 m
4.3 Teoretyczna prędkość zbierania – w granicach 0 – 3 w.
4.4 Wydajność separatora – nie mniej niż 280 m3/godz. (2 x 140 m3/godz.
4.5 Wydajność nominalna pomp – nie mniej niż 280 m3/godz. (2 x 140

m3/godz.)
4.6 Zakres lepkości zbieranego oleju – nie mniej niż 150.000 cSt.
4.7 Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 40 min (2 x 20 minut)
4.8 Liczba personelu  obsługi na pokładzie – nie więcej niż 2 osoby

Tabela 5. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – cechy podwyższające wartość oferty
(punkty w kryterium parametrów eksploatacyjnych)

Lp. Wyszczególnienie Punkty
5 Parametry eksploatacyjne – cechy podwyższające wartość oferty
5.1 Długość wysięgników: 10,0  - 12,0 m. +4 pkt.
5.2 Długość wysięgników: 12,1 – 15,0 m. +6 pkt.
5.3 Zakres regulacji wysięgników: 7,0 – 12,0 m. +3 pkt.
5.4 Zakres regulacji wysięgników: 8,0 – 15,0 m. +5 pkt.
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5.5 Wysokość zapory pneumatycznej: 1,0 – 1,2 m. +2 pkt
5.6 Wysokość zapory pneumatycznej: 1,3 – 1,5 m. +4 pkt.
5.7 Teoretyczna prędkość zbierania: w granicach 0 – 4 w. +2 pkt.
5.8 Zakres lepkości zbieranego oleju: podwyższenie zakresu do  350.000 cSt. +2 pkt
5.9 Zakres lepkości zbieranego oleju: podwyższenie zakresu do  500.000 cSt. +3 pkt.
5.10 Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 30 min (2 x 15 minut) +4 pkt.

E. Cena
Kryterium cena - waga 30%.

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   = Ci
C min

 x 30  [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
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Załącznik nr 7 do SIWZ

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 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 zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

oświadczamy że10:

*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. Nazwa Adres
1.
2.

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

   (lub pieczątka)                                              (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

10 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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