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Post powanie	nr	NZ-ET/II/PN/04/17	
Gdynia,	dnia	17.01.2017	r.	

SPECYFIKACJA	ISTOTNYCH	WARUNKÓW	ZAMÓWIENIA	

(SIWZ)	

	
w	post powaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	którego	warto 	szacunkowa	

przekracza	wyra on 	w	z otych	równowarto 	kwoty	okre lonej	w	przepisach	wydanych	
na	podstawie	art.	11	ust.	8	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004r.	Prawo	zamówie 	publicznych	

(j.	t.	Dz.U.	z	2015	r.	poz.	2164	z	pó n.	zm.)	 	
	

na	
	

wykonanie	remontu	dla	pierwszego	odnowienia	klasy	statku	 	
m/s	Sztorm	typu	SAR	3000,	zgodnie	z	przepisami	PRS	 	

I.	 	 	 	 Nazwa	i	adres	Zamawiaj cego:	
1. Morska	S ba	Poszukiwania	i	Ratownictwa,	ul.	Hryniewickiego	10,	81-340	Gdynia	 	
2. Godziny	 urz dowania:	 poniedzia ek	 -	 pi tek	 od	 8:00	 do	 15:00,	 z	 wy czeniem	 dni	

wolnych	od	pracy	 	
3. Adres	strony	internetowej:	www.sar.gov.pl	
4. Adres	poczty	elektronicznej:	zam.pub@sar.gov.pl	
5. Fax:	(58)	660-76-61	

	
	

ZATWIERDZAM:	
	

	
p.o.	DYREKTORA	

/-/	
kpt. .w.	Janusz	Maziarz	

	
	

	

http://www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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II.	 Tryb	udzielenia	zamówienia	i	procedura	

1. Post powanie	prowadzone	jest	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	na	podstawie	art.	10	
ust.	1	oraz	art.	39	–	46	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówie 	publicznych	
(tekst	 jedn.:	 Dz.	 U.	 z	 2015	 r.	 poz.	 2164	 z	 pó n.	 zm.	 -	 dalej	 „PZP”)	 oraz	 aktów	
wykonawczych	do	PZP.	

2. Post powanie	 jest	 prowadzone	 zgodnie	 zasadami	 przewidzianymi	 dla	 zamówie 	
o	warto ci	 równej	 lub	 wy szej	 ni 	 kwoty	 okre lonej	 w	 przepisach	 wydanych	
na	podstawie	art.	11	ust.	8	PZP.	 	

3. Post powanie	 jest	 prowadzone	 zgodnie	 z	 zasadami	 przewidzianymi	 dla	 tzw.	
„procedury	 odwróconej”,	 o	 której	 mowa	 w	 art.	 24aa	 ust.	 1	 i	 2	 PZP.	 Stosownie	 do	
przywo anych	 przepisów	 Zamawiaj cy	 najpierw	 dokona	 oceny	 ofert,	 a	 nast pnie	
zbada,	czy	wykonawca,	którego	oferta	zosta a	oceniona	jako	najkorzystniejsza,	nie	
podlega	wykluczeniu	oraz	spe nia	warunki	udzia u	w	post powaniu.	 	

III.	 Opis	przedmiotu	zamówienia	(OPZ)	

1. Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 wykonanie	 remontu	 dla	 pierwszego	 odnowienia	
klasy	 statku	 m/s	 Sztorm	 typu	 SAR	 3000,	 zgodnie	 z	 przepisami	 PRS.	 Przedmiot	
zamówienia	 zosta 	 szczegó owo	 opisany	 w	 za .	 nr	 1	 do	 SIWZ	 -	 Specyfikacja	
Remontu.	Warunki	realizacji	dodatkowo	okre la	za .	nr	2	-	Wzór	umowy.	 	 	 	

2. Okre lenie	 najwa niejszych	 elementów	 zamówienia,	 zgodnie	 z	 art.	 91	 PZP	 zawarte	
zosta o	w	za .	nr	1	oraz	2	do	SIWZ.	 	 	 	

3. Wspólny	s ownik	zamówie 	(CPV):	50241100	-7	us ugi	w	zakresie	naprawy	statków	
CPC:	88680,	 	
kategoria	us ug:	 	 1-	us ugi	konserwacyjne	i	naprawcze	

4. Zamawiaj cy	 wskazuje,	 i 	 tre 	 wzoru	 umowy	 zosta a	 dostosowana	 do	 specyfiki	
przedmiotu	 zamówienia	 poprzez	 wskazanie	 zakresu	 opcyjnego.	 Zgodnie	 z	 tre ci 	
wzoru	 umowy,	 Zamawiaj cy	 przewiduje	 mo liwo 	 zlecenia	 w	 ramach	 umowy	
wykonania	 prac	 uzupe niaj cych	 niewskazanych	 w	 Specyfikacji	 technicznej	 -	 je eli	
w	trakcie	 remontu	 w	 procesie	 weryfikacji	 i	 defektacji	 (tak e	 wobec	 mo liwo ci	 	
wydania	 	 zalece 	przez	PRS)	wyst pi	konieczno 	wykonania	prac	uzupe niaj cych.	
Szacuj c	 warto 	 zamówienia	 Zamawiaj cy	 przyj 	 30%	 warto ci	 zamówienia	
podstawowego	 jako	 czn 	 wielko 	 opcji.	 Wykonanie	 wskazanych	 prac	
uzupe niaj cych	nie	wykracza	poza	zakres	umowy.	 	

5. Zamawiaj cy	wskazuje,	i 	wymaganym	jest	by	remont	realizowa 	podmiot	posiadaj cy	
uznanie	 towarzystwa	 klasyfikacyjnego	 PRS	 lub	 równorz dnego	 w	 zakresie	
wykonywania	prac	dokowych	oraz	prac	maszynowych.	Na	potwierdzenie	powy szego	
Wykonawca	wska e	klasyfikatora	w	tre ci	oferty,	nie	wymagaj c	jednocze nie	z enia	



SIWZ 3

dokumentu	zgodnie	z	par	13	ust	1	pkt	2	 lub	4	Rozporz dzenia	Prezesa	RM	z	dnia	26	
lipca	2016r	o	dokumentach,	jakich	mo e	Zamawiaj cy	 da 	od	wykonawców	(...).	 	 	

6. Zamawiaj cy	nie	dopuszcza	mo liwo ci	sk adania	ofert	wariantowych.	

7. Zamawiaj cy	nie	dopuszcza	mo liwo ci	z enia	ofert	cz ciowych.	 	

8. Zamawiaj cy	nie	przewiduje	powtórzenia	zamówienia,	o	czym	mowa	w	art.	67	PZP.	

9. Podwykonawstwo:	

1) Wykonawca	 mo e	 powierzy 	 realizacj 	 elementów	 (cz ci)	 przedmiotu	
zamówienia	 podwykonawcom.	 W	 przypadku	 zamiaru	 wykonywania	 przedmiotu	
zamówienia	 z	 udzia em	 podwykonawców,	 wykonawca	 zobowi zany	 jest	 do	
wskazania	 w	 swojej	 ofercie:	 cz ci	 zamówienia	 (zakresów	 rzeczowych),	 których	
wykonanie	zamierza	powierzy 	podwykonawcom	i	podania	przez	wykonawc 	firm	
podwykonawców.	Wskazanie	takie	nale y	umie ci 	na	formularzu	ofertowym.	

2) Je eli	 zmiana	 albo	 rezygnacja	 z	 podwykonawcy	 dotyczy	 podmiotu,	 na	 którego	
zasoby	 wykonawca	 powo ywa 	 si ,	 na	 zasadach	 okre lonych	 w	 art.	 22a	 ustawy,	
w	celu	wykazania	spe niania	warunków	udzia u	w	post powaniu,	wykonawca	jest	
obowi zany	 wykaza 	 Zamawiaj cemu,	 i 	 proponowany	 inny	 podwykonawca	
lub	wykonawca	 samodzielnie	 spe nia	 je	 w	 stopniu	 nie	 mniejszym	 ni 	 wymagany	
w	trakcie	post powania	o	udzielenie	zamówienia.	
	

7.	Klauzula	spo eczna	w	trybie	art	29	PZP	

1) Zgodnie	 z	 art.	 29	 Pzp	 Zamawiaj cy	 wymaga,	 by	 osoby	 wykonuj ce	 czynno ci	
okre lone	 w	 Specyfikacji	 Remontowej	 zatrudnione	 by y	 na	 umow 	 o	 prac .	
Wykonawca	 równie 	 zobowi zany	 jest	 zobligowa 	 Podwykonawców	 do	
zatrudnienia	na	powy szych	warunkach.	 Jednocze nie	konieczno 	 realizacji	prac	
na	 podstawie	 umowy	 o	 prac 	 nie	 dotyczy	 osoby	 prowadz cej	 dzia alno 	
gospodarcz 	(b cej	na	samozatrudnieniu).	 	

2) W	 celu	 udokumentowania	 zatrudnienia	 tych	 osób	 Wykonawca	 powinien	
w	terminie	 10	 dni	 od	 zawarcia	 umowy	 z 	 o wiadczenie	 potwierdzaj ce,	
e	osoby	 wykonuj ce	 czynno ci,	 o	 których	 mowa	 powy ej	 s 	 zatrudnione	

na	podstawie	umowy	o	prac .	
3) Zamawiaj cy	zastrzega	sobie	prawo	za dania	przedstawienia	zanonimizowanych	

umów	 o	 prac 	 pracowników	 wykonuj cych	 powy sze	 czynno ci	 lub	 o wiadcze 	
tych e	 pracowników	 o	 pozostawaniu	 w	 stosunku	 pracy.	 W	 przypadku	 braku	
przed enia	 wskazanych	 dokumentów	 lub	niedochowania	 obowi zku	
zatrudnienia	na	umow 	o	prac ,	Zamawiaj cemu	przys uguje	prawo	naliczenia	kar	
umownych	zgodnie	z	tre ci 	umowy.	 	
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IV.	Termin	wykonania	zamówienia	

1. Termin	wykonania	remontu	statku	-	33	dni	kalendarzowe	od	dnia	rozpocz cia	remontu	
rozumianego	jako	podstawienia	statku	do	remontu.	 	 	

2. Rozpocz cie	remontu	winno	nast pi 	w	terminie	nie	pó niej	ni 	14	dni	od	daty	zawarcia	
umowy,	przy	 czym	Zamawiaj cy	 z	 uwagi	na	 sw 	specyfik 	 zastrzega	prawo	wyd enia	
terminu	podstawienia	statku	do	remontu	w	sytuacji	braku	mo liwo ci	wy czenia	statku	
z	pogotowia.	 	

3. Dopuszcza	si 	wyd enie	terminu	realizacji	umowy	w	okoliczno ciach	przewidzianych	w	
§7	Wzoru	umowy.	 	 	

	
V.	Warunki	udzia u	w	post powaniu	oraz	opis	sposobu	dokonywania	oceny	spe niania	
tych	warunków.	

1. W	 post powaniu	 mog 	 bra 	 udzia 	 Wykonawcy,	 którzy	 nie	 podlegaj 	 wykluczeniu	
z	post powania	o	udzielenie	zamówienia	w	okoliczno ciach,	o	których	mowa	w	art.	24	ust.	1	pkt	
12-23	 PZP.	 Zamawiaj cy	 nie	 przewiduje	 wykluczenia	 wykonawcy	 w	 przypadku	 zaistnienia	
przes anki	okre lonej	w	art.	24	ust.	5	Pzp	:	 	

	
2. W	 post powaniu	 mog 	 bra 	 udzia 	 Wykonawcy,	 którzy	 spe niaj 	 warunki	 udzia u	

w	post powaniu,	o	których	mowa	w	art.	22	ust.	1b	PZP	dotycz ce:	

1)	 kompetencji	 lub	 uprawnie 	 do	 prowadzenia	 okre lonej	 dzia alno ci	
zawodowej,	tj.	posiadania	 	
Zamawiaj cy	nie	formu uje	warunku	w	niniejszym	zakresie.	 	

2)	 	 sytuacji	ekonomicznej	lub	finansowej.	
Zamawiaj cy	nie	formu uje	warunku	w	niniejszym	zakresie.	 	

3)	 zdolno ci	technicznej	lub	zawodowej.	
	

Warunek	posiadania	zdolno ci	technicznej	 i	zawodowej	Zamawiaj cy	uzna	za	spe niony,	
je li	Wykonawca	wyka e	 e:	
a)	w	okresie	ostatnich	trzech	(3)	latach	przed	up ywem	terminu	sk adania	ofert,	a	 je eli	

okres	prowadzenia	dzia alno ci	jest	krótszy	–	w	tym	okresie,	nale ycie	wykona 	us ugi	
remontów	co	najmniej	dwóch	(2)	statków	dla	uzyskania	dokumentów	klasyfikacyjnych	
(w	tym	jednego	o	kad ubie	aluminiowym),	o	mocy	si owni	4000	kW	i	tona u	powy ej	
250	BRT	oraz	warto ci	zamówienia	nie	ni sza	ni 	900	000	z 	brutto	ka de.	Do	wykazu	
nale y	do czy 	dowody	potwierdzaj ce	nale yte	wykonanie	us ug.	

	
b)	dysponuje	dokiem	oraz	nabrze em	z	zapleczem	warsztatowo-remontowym.	 	

3. Ocena	spe niania	warunków	udzia u	w	post powaniu	dokonana	zostanie	zgodnie	z	formu 	
„spe nia”/„nie	 spe nia”,	 w	 oparciu	 o	 informacje	 zawarte	 w	 JEDZ	 oraz	 potwierdzone	
w	dokumentach	lub	o wiadczeniach	z onych	przez	Wykonawców,	o	których	mowa	w	pkt	
VI.	 	

4. Wykonawca,	który	podlega	wykluczeniu	na	podstawie	art	24	ust.	1	pkt	13	i	14	oraz	16–20,	
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mo e	przedstawi 	dowody	na	to,	 e	podj te	przez	niego	 rodki	s 	wystarczaj ce	do	wykazania	
jego	 rzetelno ci,	 w	 szczególno ci	 udowodni 	 naprawienie	 szkody	 wyrz dzonej	
przest pstwem	 lub	 przest pstwem	 skarbowym,	 zado uczynienie	 pieni ne	 za	 doznan 	
krzywd 	 lub	 naprawienie	 szkody,	 wyczerpuj ce	 wyja nienie	 stanu	 faktycznego	 oraz	
wspó prac 	 z	 organami	 cigania	 oraz	 podj cie	 konkretnych	 rodków	 technicznych,	
organizacyjnych	 i	 kadrowych,	 które	 s 	 odpowiednie	 dla	 zapobiegania	 dalszym	
przest pstwom	 lub	 przest pstwom	 skarbowym	 lub	 nieprawid owemu	 post powaniu	
wykonawcy.	Przepisu	zdania	pierwszego	nie	stosuje	si ,	je eli	wobec	wykonawcy,	b cego	
podmiotem	 zbiorowym,	 orzeczono	 prawomocnym	 wyrokiem	 s du	 zakaz	 ubiegania	 si 	 o	
udzielenie	zamówienia	oraz	nie	up yn 	okre lony	w	tym	wyroku	okres	obowi zywania	tego	
zakazu.	

5. W	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia,	 ka dy	
z	warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 okre lonych	 w	 rozdziale	 V	 ust	 2	 winien	 spe nia 	 co	
najmniej	 jeden	 z	 tych	 Wykonawców.	 aden	 z	 Wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	
udzielenie	zamówienia	nie	mo e	podlega 	wykluczeniu	z	post powania	

6. Na	podstawie	art.	22	d	ust.	2	PZP	Zamawiaj cy	mo e,	na	ka dym	etapie	post powania,	uzna ,	
e	 wykonawca	 nie	 posiada	 wymaganych	 zdolno ci,	 je eli	 zaanga owanie	 zasobów	

technicznych	lub	zawodowych	wykonawcy	w	inne	przedsi wzi cia	gospodarcze	wykonawcy	
mo e	mie 	negatywny	wp yw	na	realizacj 	zamówienia	

VI.	WYKAZ	O WIADCZE 	LUB	DOKUMENTÓW,	JAKIE	MAJ 	DOSTARCZY 	WYKONAWCY	
W	CELU	 POTWIERDZENIA	 BRAKU	 PODSTAW	 DO	 WYKLUCZENIA	 Z	 POST POWANIA	
ORAZ	 W	CELU	 POTWIERDZENIA	 SPE NIENIA	 WARUNKÓW	 UDZIA U	
W	POST POWANIU.	

6.1. W	 celu	 potwierdzenia	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 z	 post powania,	 o	 których	
mowa	w	rozdziale	V	ust	1.	oraz	w	celu	potwierdzenia	spe niania	warunków	udzia u	w	
post powaniu,	o	 których	mowa	w	rozdziale	V	 ust	 2.	Wykonawca	 b dzie	 obowi zany	
przedstawi 	 Zamawiaj cemu	 nast puj ce	 o wiadczenia	 i	 dokumenty	 (w	 terminach	
wskazanych	w	niniejszej	SIWZ):	 	

a) wiadczenie	 Wykonawcy	 stanowi ce	 wst pne	 potwierdzenie	 spe nienia	
warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 okre lonych	 w	 niniejszej	 SIWZ	 i	 braku	
podstaw	 do	 wykluczenia,	 z one	 na	 formularzu	 jednolitego	 europejskiego	
dokumentu	 zamówienia	 (dalej:	 „JEDZ”),	 którego	 wzór	 okre la	 Rozporz dzenie	
Wykonawcze	 Komisji	 (UE)	 2016/7	 z	 dnia	 5	 stycznia	 2016	 r.	 ustanawiaj ce	
standardowy	 jednolitego	 europejskiego	 dokumentu	 zamówienia	 (Dz.	 Urz.	 UE	
seria	L	2016	r.	Nr	3,	 s.	16).	Tre 	 JEDZ	okre lona	zosta a	w	Za czniku	nr	3	do	
SIWZ,	 jednak e	 z	 uwagi	 na	 konieczno 	 podania	 w	 tre ci	 JEDZ	 znacz cej	 ilo ci	
informacji	 Zamawiaj cy	 zaleca	 skorzystanie	 z	 Elektronicznego	 narz dzia	 do	
wype niania	 JEDZ/ESPD	 (eESPD)	 (serwis	 eESPD	 zosta 	 udost pniony	 przez	
Komisj 	 Europejsk 	 pod	 adresem	 http://ec.europa.eu/growth/espd	
(bezpo redni	 dost p	 do	 polskiej	 wersji	 j zykowej	 serwisu	 pod	 adresem	
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl),	 lub	 edytowalnej	

http://ec.europa.eu/growth/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl),
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wersji	 tego	dokumentu	zamieszczonej	 na	 stronie	Zamawiaj cego	 lub	na	 stronie	
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.	 	

Zamawiaj cy	dla	u atwienia	wskazuje,	i 	w	JEDZ	nale y	poda 	informacje	m.in.	 	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	13	–	14	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	A	JEDZ;	lit	C	i	lit.	D	
odpowiednio	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	15	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	B	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	16	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	C	wiersz	ósmy	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	17	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	C	wiersz	ósmy	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	18	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	C	wiersz	ósmy	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	19	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	C	wiersz	szósty	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	20	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	C	wiersz	czwarty	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	21	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	D	JEDZ;	

-	 na	potwierdzenie	braku	podstaw	do	wykluczenia	wskazanych	w	art.	24	ust.	
1	pkt	22	PZP	–	informacje	wymagane	w	Cz ci	III	lit.	D	JEDZ;	

-	 na	 potwierdzenie	 spe nienia	 warunku	 udzia u	 w	 post powaniu	
dot.	zdolno ci	technicznej	lub	zawodowej,	które	poda 	nale y	w	Cz ci	IV	
lit.	C	wiersz	1b)	oraz	9)	JEDZ;	

Jednocze nie	 Zamawiaj cy	 rekomenduje	 wype nienie	 o wiadczenia	 JEDZ	 przy	
yciu	 narz dzia	 elektronicznego,	 wraz	 z	 zastosowaniem	 wskazanej	 tam	

instrukcji	jego	wype niania.	Postanowienia	instrukcji	i	tre ci	JEDZ	s 	wi ce	dla	
uczestników	post powania.	 	

JEDZ	nale y	z 	wraz	z	ofert .	

b) informacj 	z	Krajowego	Rejestru	Karnego	w	zakresie	okre lonym	w	art.	24	ust.	1	
pkt	 13,	 14	 ustawy	 wystawion 	 nie	 wcze niej	 ni 	 6	 miesi cy	 przed	 up ywem	
terminu	sk adania	ofert;	 	

c) informacj 	z	Krajowego	Rejestru	Karnego	w	zakresie	okre lonym	w	art.	24	ust.	1	
pkt	21	ustawy	wystawion 	nie	wcze niej	ni 	6	miesi cy	przed	up ywem	terminu	
sk adania	ofert;	 	

d) wiadczenia	wykonawcy	o	braku	wydania	wobec	niego	prawomocnego	wyroku	

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
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du	 lub	 ostatecznej	 decyzji	 administracyjnej	 o	 zaleganiu	 z	 uiszczaniem	
podatków,	op at	 lub	sk adek	na	ubezpieczenia	spo eczne	lub	zdrowotne	albo	-w	
przypadku	wydania	takiego	wyroku	lub	decyzji	-	dokumentów	potwierdzaj cych	
dokonanie	 p atno ci	 tych	 nale no ci	 wraz	 z	 ewentualnymi	 odsetkami	 lub	
grzywnami	 lub	 zawarcie	 wi cego	 porozumienia	 w	 sprawie	 sp at	 tych	 na-
le no ci;	

e) wiadczenia	 wykonawcy	 o	 braku	 orzeczenia	 wobec	 niego	 tytu em	 rodka	
zapobiegawczego	zakazu	ubiegania	si 	o	zamówienia	publiczne;	

f) wykaz	 us ug	 wykonanych	 lub	 wykonywanych	 (przy	 czym	 w	 tym	 przypadku	
dzie	 liczona	 warto 	 zrealizowanej	 cz ci	 przedmiotu	 umowy)	 w	 okresie	

ostatnich	 3	 lat	 przed	 up ywem	 terminu	 sk adania	 ofert	 (a	 je eli	 okres	
prowadzenia	 dzia alno ci	 jest	 krótszy	 –	 w	 tym	 okresie)	 polegaj cych	 na	
wykonaniu	us ug,	o	których	mowa	w	pkt	5.2.	SIWZ,	zgodnie	z	za .	nr	7	do	SIWZ	
W	 przypadku	 wskazania	 powy szych	 informacji	 w	 JEDZ,	 Zamawiaj cy	 mo e	
odst pi 	od	 dania	z enia	powy szego	wykazu.	 	
We	 wskazanej	 cz ci	 JEDZ	 nale y	 poda 	 informacje	 nt.	 podmiotu,	 na	 rzecz	
którego	by y	wykonywane	us ugi	(ze	wskazaniem	nazwy	i	jego	siedziby,	terminu	
wykonywania	us ugi	(dat	dziennych	rozpocz cia	i	zako czenia	realizacji),	rodzaju	
wykonanych	us ug	oraz	warto ci	(brutto)	wykonanych	us ug.	 	

g) dowody,	 e	 us ugi	 wykazane	 w	 JEDZ	 na	 potwierdzenie	 spe nienia	 warunku	
udzia u	 w	 post powaniu	 dot.	 zdolno ci	 technicznej	 lub	 zawodowej	 w	 zakresie	
do wiadczenia	zosta y	wykonane	lub	s 	wykonywane	nale ycie.	 	 	
	
Dowodami,	 o	 których	 mowa	 powy ej	 s 	 referencje	 b 	 inne	 dokumenty	
wystawione	 przez	 podmiot,	 na	 rzecz	 którego	 us ugi	 by y	 wykonywane,	
a	w	przypadku	 wiadcze 	 okresowych	 lub	 ci ych	 s 	 wykonywane,	 a	 je eli	
z	uzasadnionej	 przyczyny	 o	 obiektywnym	 charakterze	 wykonawca	 nie	 jest	 w	
stanie	 uzyska 	 tych	 dokumentów	 –	 o wiadczenie	 wykonawcy.	 W	 przypadku	
wiadcze 	 okresowych	 lub	 ci ych	 nadal	 wykonywanych	 referencje	 b 	 inne	

dokumenty	potwierdzaj ce	ich	nale yte	wykonywanie	powinny	by 	wydane	nie	
wcze niej	ni 	3	miesi ce	przed	up ywem	terminu	sk adania	ofert	

h) wykaz	 narz dzi,	 wyposa enia	 zak adu	 lub	 urz dze 	 technicznych	 dost pnych	
wykonawcy	 w	 celu	 wykonania	 zamówienia	 publicznego	 wraz	 z	 informacj 	
o	podstawie	 do	 dysponowania	 tymi	 zasobami,	 potwierdzaj ce	 spe nienie	
warunku	-	zgodnie	z	za .	nr	8	do	SIWZ	

	

Dokumenty	 wskazane	 w	 pkt	6.1.	 lit.	 b	 -	 h	Wykonawca,	 którego	 oferta	 zostanie	
uznana	 za	 najkorzystniejsz ,	 b dzie	 obowi zany	 z 	 w	terminie	 wskazanym	
przez	 Zamawiaj cego,	 nie	 krótszym	 ni 	 10	 dni,	 okre lonym	 w	 wezwaniu	
wystosowanym	 przez	 Zamawiaj cego	 do	 Wykonawcy	 po	 otwarciu	 ofert.	
Dokumenty	wskazane	w	pkt	6.1.	lit.	b	–	h	powinny	by 	aktualne	na	dzie 	z enia	
wyznaczony	przez	Zamawiaj cego.	 	

6.2. W	 celu	 potwierdzenia	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 z	 post powania	 o	 udzielenie	
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zamówienia	 w	 okoliczno ciach,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 24	 ust.	 1	 pkt	 23	 PZP	
Wykonawca	 b dzie	 zobowi zany	 z 	 o wiadczenie	 o	 przynale no ci	 lub	 braku	
przynale no ci	do	tej	samej	grupy	kapita owej	(wg	wzoru	stanowi cego	za cznik	nr	4	
do	SIWZ).		

6.3. Niezw ocznie	 po	 otwarciu	 ofert	 zamawiaj cy	 zamie ci	 na	 stronie	 internetowej	
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state	informacje	dotycz ce:	 	
1) kwoty	jak 	zamierza	przeznaczy 	na	sfinansowanie	zamówienia,	 	
2) firm	oraz	adresów	wykonawców,	którzy	z yli	oferty	w	terminie	oraz	 	
3) ceny,	 terminu	 wykonania	 zamówienia,	 okresu	 gwarancji	 i	 warunków	 p atno ci	

zawartych	w	ofertach.	 	

W	 terminie	 3	 dni	 od	 zamieszczenia	 na	 stronie	 internetowej	 ww.	 informacji	
wykonawca	 przeka e	 Zamawiaj cemu	 o wiadczenie	 o	 przynale no ci	 lub	 braku	
przynale no ci	do	tej	samej	grupy	kapita owej,	o	której	mowa	w	art.	24	ust.	1	pkt	
23	 Pzp.	 Celem	 u atwienia	 Zamawiaj cy	 zamieszcza	 wzór	 powy szego	

wiadczenia	w	Za cznika	nr	4	do	SIWZ	

Wraz	 ze	 z eniem	 o wiadczenia,	 wykonawca	 mo e	 przedstawi 	 dokumenty	 b 	
informacje,	 e	powi zania	z	innym	wykonawc 	nie	prowadz 	do	zak ócenia	konkurencji	
w	 post powaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 W	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	
ubiegaj cych	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia	 o wiadczenie	 sk ada	 ka dy	 z	 takich	
wykonawców.	

6.4. Wykonawca	mo e	polega 	na	 zdolno ciach	 technicznych	 lub	zawodowych	 (warunki	
wskazane	 w	 pkt	 5.2.)	 lub	 sytuacji	 finansowej	 lub	 ekonomicznej	 innych	 podmiotów,	
niezale nie	 od	 charakteru	 prawnego	 cz cych	 go	 z	 nimi	 stosunków.	 Wykonawca	 w	
takiej	 sytuacji	 musi	 udowodni 	 zamawiaj cemu,	 e	 realizuj c	 zamówienie,	 b dzie	
dysponowa 	niezb dnymi	zasobami	 tych	podmiotów,	w	szczególno ci	przedstawiaj c	
zobowi zanie	tych	podmiotów	do	oddania	mu	do	dyspozycji	niezb dnych	zasobów	na	
potrzeby	 realizacji	 zamówienia.	 Dokument,	 z	 którego	 b dzie	 wynika 	 zobowi zanie	
podmiotu	 trzeciego	 powinien	 wyra 	 w	 sposób	 jednoznaczny	 wol 	 udost pnienia	
Wykonawcy	ubiegaj cemu	si 	o	zamówienie,	odpowiedniego	zasobu,	czyli	wskazywa 	
jakiego	 zasobu	 dotyczy,	 okre la 	 jego	 rodzaj,	 zakres,	 czas	 udost pnienia	 oraz	 inne	
okoliczno ci	 wynikaj ce	 ze	 specyfiki	 danego	 zasobu.	 Z	 tre ci	 przedstawionego	
dokumentu	musi	jednoznacznie	wynika :	 	

(1)	zakres	dost pnych	wykonawcy	zasobów	innego	podmiotu;	 	

(2)	 sposób	 wykorzystania	 zasobów	 innego	 podmiotu,	 przez	 wykonawc ,	 przy	
wykonywaniu	zamówienia	publicznego;	

(3)	 zakres	 i	 okres	 udzia u	 innego	 podmiotu	 przy	 wykonywaniu	 zamówienia	
publicznego;	 	

(4)	 czy	 podmiot,	 na	 zdolno ciach	 którego	 wykonawca	 polega	 w	 odniesieniu	 do	
warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 dotycz cych	 wykszta cenia,	 kwalifikacji	
zawodowych	 lub	 do wiadczenia,	 zrealizuje	 us ugi,	 których	 wskazane	 zdolno ci	
dotycz .	

http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
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Zamawiaj cy	 ocenia,	 czy	 udost pniane	 wykonawcy	 przez	 inne	 podmioty	 zdolno ci	
techniczne	 lub	zawodowe	 lub	 ich	 sytuacja	 finansowa	 lub	ekonomiczna,	pozwalaj 	na	
wykazanie	 przez	 wykonawc 	 spe niania	 warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 oraz	
bada,	czy	nie	zachodz 	wobec	tego	podmiotu	podstawy	wykluczenia,	o	których	mowa	
w	art.	24	ust.	1	pkt	13-22	Pzp.	

6.5. W	 odniesieniu	 do	 warunków	 dotycz cych	 wykszta cenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	
lub	do wiadczenia,	wykonawcy	mog 	polega 	na	zdolno ciach	innych	podmiotów,	je li	
podmioty	te	realizuj 	us ugi,	do	realizacji	których	te	zdolno ci	s 	wymagane	

6.6. Je eli	Wykonawca,	wykazuj c	spe nianie	warunków,	o	których	mowa	w	art.	22	
ust.	 1b	 PZP	 (opisanych	 w	 rozdziale	 V	 ust	 2),	 polega	 na	 zasobach	 innych	
podmiotów	 na	 zasadach	okre lonych	 w	 art.	 22a	ust.	 1	PZP,	Wykonawca	 b dzie	
zobowi zany	do:	 	

1)	 z enia	 o wiadczenia	 podmiotu	 trzeciego	 o	 spe nieniu	 warunków	 udzia u	 w	
post powaniu	 (w	 zakresie	 warunku,	 w	 stosunku	 do	 którego	 udost pnia	 swój	
potencja )	i	braku	podstaw	wykluczenia	z onego	na	formularzu	JEDZ.	 	
JEDZ	nale y	z 	wraz	z	ofert .	

2)	 przedstawienia	w	odniesieniu	do	tych	podmiotów	dokumentów	wymienionych	w	
pkt	 6.1.	 Dokumenty	 wymienione	 w	 pkt	 6.1.	 lit.	 b	 -	 h	 Wykonawca	 b dzie	
obowi zany	z 	w	terminie	wskazanym	przez	Zamawiaj cego,	nie	krótszym	ni 	
10	 dni,	 okre lonym	 w	 wezwaniu	 wystosowanym	 przez	 Zamawiaj cego	 do	
Wykonawcy	po	otwarciu	ofert.	

6.7. W	 odniesieniu	 do	 warunków	 dotycz cych	 wykszta cenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	
lub	do wiadczenia,	wykonawcy	mog 	polega 	na	zdolno ciach	innych	podmiotów,	je li	
podmioty	te	realizuj 	us ugi,	do	realizacji	których	te	zdolno ci	s 	wymagane	

6.8. Je eli	 wykonawca	 ma	 siedzib 	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej,	zamiast	dokumentów,	o	których	mowa	w	pkt	6.1.	lit	b.	i	c.	-	
sk ada	informacj 	z	odpowiedniego	rejestru	albo,	w	przypadku	braku	takiego	rejestru,	
inny	 równowa ny	 dokument	 wydany	 przez	 w ciwy	 organ	 s dowy	 lub	
administracyjny	kraju,	w	którym	wykonawca	ma	siedzib 	lub	miejsce	zamieszkania	lub	
miejsce	zamieszkania	ma	osoba,	której	dotyczy	informacja	albo	dokument,	w	zakresie	
okre lonym	w	art.	24	ust.	1	pkt	13,	14	i	21	 	

6.9. Dokumenty,	o	których	mowa	w	pkt.	6.8.	,	powinny	by 	wystawione	nie	wcze niej	ni 	6	
miesi cy	przed	up ywem	terminu	sk adania	ofert	 	

6.10. Je eli	 w	 kraju,	 w	 którym	 wykonawca	 ma	 siedzib 	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 lub	
miejsce	 zamieszkania	 ma	 osoba,	 której	 dokument	 dotyczy,	 nie	 wydaje	 si 	
dokumentów,	o	których	mowa	w	pkt	6.8.,	zast puje	si 	je	dokumentem	zawieraj cym	
odpowiednio	 o wiadczenie	 wykonawcy,	 ze	 wskazaniem	 osoby	 albo	 osób	
uprawnionych	 do	 jego	 reprezentacji,	 lub	 o wiadczenie	 osoby,	 której	 dokument	 mia 	
dotyczy ,	z one	przed	notariuszem	lub	przed	organem	s dowym,	administracyjnym	
albo	organem	samorz du	zawodowego	 lub	gospodarczego	w ciwym	ze	wzgl du	na	
siedzib 	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 wykonawcy	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 tej	 osoby.	
Przepis	ust.	2	stosuje	si .	
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6.11. Wykonawca	maj cy	siedzib 	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	w	odniesieniu	
do	 osoby	 maj cej	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	
której	dotyczy	dokument	wskazany	pkt	6.1.	lit.	b	-	c	sk ada	dokument,	o	którym	mowa	
w	pkt	6.7	ppkt	2)	w	zakresie	okre lonym	w	art.	24	ust.	1	pkt	14	 i	21.	 Je eli	w	kraju,	
w	którym	miejsce	zamieszkania	ma	osoba,	której	dokument	mia 	dotyczy ,	nie	wydaje	
si 	 takich	 dokumentów,	 zast puje	 si 	 go	 dokumentem	 zawieraj cym	 o wiadczenie	
tej	osoby	 z onym	 przed	 notariuszem	 lub	 przed	 organem	 s dowym,	
administracyjnym	 albo	 organem	 samorz du	 zawodowego	 lub	 gospodarczego	

ciwym	ze	wzgl du	na	miejsce	zamieszkania	 tej	osoby.	Tre 	ppkt	6.8.	stosuje	si 	
odpowiednio.	 	

6.12. W	 przypadku	 w tpliwo ci	 co	 do	 tre ci	 dokumentu	 z onego	 przez	 wykonawc ,	
zamawiaj cy	mo e	zwróci 	si 	do	w ciwych	organów	odpowiednio	kraju,	w	którym	
wykonawca	ma	siedzib 	lub	miejsce	zamieszkania	lub	miejsce	zamieszkania	ma	osoba,	
której	 dokument	 dotyczy,	 o	 udzielenie	 niezb dnych	 informacji	 dotycz cych	 tego	
dokumentu.	 	

6.13. Je eli	 w	 dokumentach	 z onych	 na	 potwierdzenie	 spe nienia	 warunków	 udzia u	
w	post powaniu	 jakiekolwiek	 warto ci	 zostan 	 podane	 w	 walucie	 obcej	 to	
Zamawiaj cy	 przeliczy	 warto 	 waluty	 na	 z ote	 wedle	 redniego	 kursu	 NBP	 z	 dnia	
przekazania	og oszenia	o	zamówieniu	do	Dziennika	Urz dowego	Unii	Europejskiej.	 	

6.14. W	 przypadku	 wykonawców	 wykonuj cych	 dzia alno 	 w	 formie	 spó ki	 cywilnej	
postanowienia	 dot.	 oferty	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	 udzielenie	
zamówienia	(konsorcjum)	stosuje	si 	odpowiednio.	 	
	

6.15. Zamawiaj cy	 informuje,	 i 	 na	 podstawie	 §	 2	 ust.	 7	 rozporz dzenia	 Ministra	
Rozwoju	z	dnia	26	lipca	2016	r.	w	sprawie	rodzajów	dokumentów,	 jakich	mo e	

da 	 zamawiaj cy	 od	 wykonawcy	 w	 post powaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	
(Dz.	 U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 1126),	 je eli	 tre 	 informacji	 przekazanych	 przez	
wykonawc 	 w	 jednolitym	 europejskim	 dokumencie	 zamówienia	 odpowiada	
zakresowi	 informacji,	 których	 zamawiaj cy	 wymaga	 poprzez	 danie	
dokumentów	 zamawiaj cy	 mo e	 odst pi 	 od	 dania	 tych	 dokumentów	
od	wykonawcy.	

6.16. Je eli	 jest	 to	 niezb dne	 do	 zapewnienia	 odpowiedniego	 przebiegu	 post powania	
o	udzielenie	zamówienia,	zamawiaj cy	mo e	na	ka dym	etapie	post powania	wezwa 	
wykonawców	 do	 z enia	 wszystkich	 lub	 niektórych	 o wiadcze 	 lub	 dokumentów	
potwierdzaj cych,	 e	 nie	 podlegaj 	 wykluczeniu	 i	 spe niaj 	 warunki	 udzia u	
w	post powaniu,	 a	 je eli	 zachodz 	 uzasadnione	 podstawy	 do	 uznania,	 e	 z one	
uprzednio	 o wiadczenia	 lub	 dokumenty	 nie	 s 	 ju 	 aktualne,	 do	 z enia	 aktualnych	

wiadcze 	lub	dokumentów.	

6.17. Wykonawcy	 mog 	 wspólnie	 ubiega 	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 Przepisy	 art.	 23	
ustawy	i	zapisy	SIWZ	dotycz ce	Wykonawcy	stosuje	si 	odpowiednio	do	Wykonawców	
wspólnie	ubiegaj cych	 si 	o	udzielenie	 zamówienia.	W	 takim	przypadku	Wykonawcy	
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ustanawiaj 	 pe nomocnika	 do	 reprezentowania	 ich	 w	 post powaniu	 o	 udzielenie	
zamówienia	 albo	 reprezentowania	 w	 post powaniu	 i	zawarcia	 umowy	 w	 sprawie	
zamówienia	publicznego.	

6.18. W	 przypadku	 oferty	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	 udzielenie	
zamówienia:	 	

a)	 w	 formularzu	 oferty	 nale y	 wskaza 	 firmy	 (nazwy)	 wszystkich	 Wykonawców	
wspólnie	ubiegaj cych	si 	o	udzielenie	zamówienia;	 	

b)	oferta	 musi	 by 	 podpisana	 w	 taki	 sposób,	 by	 wi za a	 prawnie	 wszystkich	
Wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 Osoba	
podpisuj ca	 ofert 	 musi	 posiada 	 umocowanie	 prawne	 do	 reprezentacji.	
Umocowanie	musi	wynika 	z	 tre ci	pe nomocnictwa	 za czonego	do	oferty	 –	 tre 	
pe nomocnictwa	powinna	dok adnie	okre la 	zakres	umocowania;	

c)	 JEDZ	 sk ada	 ka dy	 z	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	 o	 zamówienie.	
Dokumenty	 te	 potwierdzaj 	 spe nianie	 warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 oraz	
brak	 podstaw	 wykluczenia	 w	 zakresie,	 w	 którym	 ka dy	 z	 wykonawców	 wykazuje	
spe nianie	warunków	udzia u	w	post powaniu	oraz	brak	podstaw	wykluczenia.	 	

d)	dokumenty,	 o	 których	mowa	 w	 pkt	 6.1.	 lit.	 b	 -	 e	 obowi zany	 b dzie	 z 	 ka dy	
z	wykonawców	wspólnie	ubiegaj cych	si 	o	udzielenie	zamówienia	

e)	 	wszyscy	 Wykonawcy	 wspólnie	 ubiegaj cy	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia	 b 	
ponosi 	odpowiedzialno 	solidarn 	za	wykonanie	umowy;	

f)	 Wykonawcy	 wspólnie	 ubiegaj cy	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia	 wyznacz 	 spo ród	
siebie	Wykonawc 	kieruj cego	(lidera),	upowa nionego	do	zaci gania	zobowi za ,	
otrzymywania	 polece 	 oraz	 instrukcji	 dla	 i	 w	 imieniu	 ka dego,	 jak	 te 	 dla	
wszystkich	partnerów;	

g)	 Zamawiaj cy	 mo e	 w	 ramach	 odpowiedzialno ci	 solidarnej	 da 	 wykonania	
umowy	 w	 ca ci	 przez	 lidera	 lub	 od	 wszystkich	 Wykonawców	 wspólnie	
ubiegaj cych	si 	o	udzielenie	zamówienia	 cznie	lub	ka dego	z	osobna.	

6.19.W	przypadku	wspólnego	ubiegania	si 	o	udzielenie	niniejszego	zamówienia,	warunki	
okre lone	 w	pkt	rozdziale	 V	 pkt.	 2.	 winien	 by 	 spe niony	 przynajmniej	 przez	 	
jednego	 z	 Wykonawców	 wspólnie	 ubiegaj cych	 si 	o	udzielenie	 zamówienia	
(wykonawca	 ten	 winien	 jest	 realizowa 	 zamówienie	 w	 zakresie	 wymagaj cym	
zezwolenia),	 natomiast	 warunek	 nie	 podlegania	wykluczeniu	 z	 post powania,	 musi	
by 	spe niony	przez	ka dego	z	Wykonawców	wspólnie	ubiegaj cych	si 	o	udzielenie	
zamówienia.	

6.20.W	 przypadku	 braku	 z enia	 o wiadcze 	 i	 dokumentów	 potwierdzaj cych	 brak	
podstaw	 wykluczenia	 i	 spe nienie	 warunków	 udzia u	 w	 post powaniu,	 lub	 innych	
dokumentów	 niezb dnych	 do	 przeprowadzenia	 post powania,	 dokumenty	 s 	
niekompletne,	 zawieraj 	 b dy	 lub	 budz 	 wskazane	 przez	 Zamawiaj cego	

tpliwo ci,	Zamawiaj cy	wezwie	do	ich	z enia,	uzupe nienia	lub	poprawienia	lub	
do	 udzielenia	 wyja nie 	 w	 terminie	 przez	 siebie	 wskazanym,	 chyba	 e	 mimo	 ich	
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enia,	uzupe nienia	 lub	poprawienia	 lub	udzielenia	wyja nie 	oferta	wykonawcy	
podlega	odrzuceniu	albo	konieczne	by oby	uniewa nienia	post powania.	

6.21.W	przypadku	nie	z enia	pe nomocnictwa	lub	z enie	wadliwego	pe nomocnictwa,	
Zamawiaj cy	 wezwie	 wykonawc 	 do	 ich	 z enia	 w	 terminie	 przez	 siebie	
wskazanym,	chyba	 e	mimo	ich	z enia	oferta	wykonawcy	podlega	odrzuceniu	albo	
konieczne	by oby	uniewa nienie	post powania.	 	

6.22.Wykonawca	 nie	 jest	 obowi zany	 do	 z enia	 o wiadcze 	 lub	 dokumentów	
potwierdzaj cych	spe nienie	warunków	udzia u	w	post powaniu	 i	brak	podstaw	do	
wykluczenia,	 je eli	 Zamawiaj cy	 posiada	 o wiadczenia	 lub	 dokumenty	 dotycz ce	
tego 	wykonawcy	 lub	mo e	 je	 uzyska 	 za	pomoc 	 bezp atnych	 i	 ogólnodost pnych	
baz	danych,	w	 szczególno ci	 rejestrów	publicznych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	17	
lutego	 2005	 r	 o	 informatyzacji	 dzia alno ci	 podmiotów	 realizuj cych	 zadania	
publiczne	 (Dz.U.	z	2014	 r,	poz.	1114	oraz	z	2016	 r.	poz.	352).	Wykonawca	w	 takiej	
sytuacji	 wskazuje	 Zamawiaj cemu	 rejestr	 z	 którego	 mo liwym	 jest	 pobranie	
wskazanych	dokumentów.	Jednocze nie	Zamawiaj cy	zastrzega,	i 	w	przypadku	gdy	
dokumenty	 te	 sporz dzone	 s 	 w	 j.	 obcym,	 Zamawiaj cy	 wezwie	 do	 przed enia	

umaczenia	na	j.	polski	wskazanego	dokumentu.	 	 	

6.23.Dokumenty,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt	 VI	 pkt	 6.1	 oraz	 pkt	 VI.	 6.2.	 SIWZ	 musz 	 by 	
one	 w	oryginale	 lub	 kopii	 potwierdzonej	 za	 zgodno 	 z	 orygina em,	

z	zastrze eniem,	i 	o wiadczenia	powinny	zosta 	z one	w	oryginale.	

6.24.Po wiadczenia	 za	 zgodno 	 z	 orygina em	 dokonuje	 odpowiednio	 wykonawca,	
podmiot,	 na	 którego	 zdolno ciach	 lub	 sytuacji	 polega	 wykonawca,	 wykonawcy	
wspólnie	 ubiegaj cy	 si 	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 albo	 podwykonawca,	
w	zakresie	dokumentów,	które	ka dego	z	nich	dotycz .	

6.25.Dokumenty	sporz dzone	w	j zyku	obcym	s 	sk adane	wraz	z	t umaczeniem	na	j zyk	
polski.	 Zamawiaj cy	 mo e	 da 	 przedstawienia	 orygina u	 lub	 notarialnie	
po wiadczonej	 kopii	 dokumentów	wy cznie	 wtedy,	 gdy	 z ona	 kopia	 dokumentu	
jest	nieczytelna	lub	budzi	w tpliwo ci	co	do	jej	prawdziwo ci.	

6.26.Osoba	 lub	 osoby	 sk adaj ce	 ofert 	 ponosz 	 pe 	 odpowiedzialno 	 za	 tre 	
onego	 o wiadczenia	 woli	 na	 zasadach	 okre lonych	 w	 ustawie	 z	 dnia	 6	 czerwca	

1997	r.	-	Kodeks	Karny	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1137).	

	

VII.	 Informacje	 o	 sposobie	 porozumiewania	 si 	 Zamawiaj cego	 z	 Wykonawcami	 oraz	
przekazywania	o wiadcze 	 i	 dokumentów,	a	 tak e	 wskazanie	 osób	 uprawnionych	do	
porozumiewania	si 	z	Wykonawcami	

1. Niniejsze	 post powanie	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 prowadzone	
jest	w	j zyku	polskim.	

2. W	 niniejszym	 post powaniu	 o wiadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	 informacje	
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Zamawiaj cy	 i	Wykonawcy	przekazuj :	pisemnie	 lub	 faksem	 lub	drog 	elektroniczn ,	
z	zastrze eniem	pkt	VII.3	SIWZ.	

3. Forma	 pisemna	 zastrze ona	 jest	 dla	 z enia	 oferty	 wraz	 z	 za cznikami	
oraz	pe nomocnictwa.	

4. Je eli	Zamawiaj cy	lub	Wykonawca	przekazuj 	o wiadczenia,	wnioski,	zawiadomienia	
oraz	 informacje	 faksem	 lub	 drog 	 elektroniczn ,	 ka da	 ze	 stron	 na	 danie	 drugiej	
niezw ocznie	potwierdzi	fakt	ich	otrzymania.	

5. Domniemywa	si ,	 i 	pismo	wys ane	przez	Zamawiaj cego	na	numer	 faksu	 lub	poczty	
elektronicznej	 podanej	 przez	 Wykonawc 	 w	 ofercie	 zosta o	 dor czone	 w	 sposób	
umo liwiaj cy	 zapoznanie	 si 	Wykonawcy	 z	 tre ci 	 pisma,	 chyba	 e	 Wykonawca	
wezwany	przez	Zamawiaj cego	do	potwierdzenia	otrzymania	o wiadczenia,	wniosku,	
zawiadomienia	lub	informacji	w	sposób	okre lony	w	pkt	VII.4	SIWZ,	o wiadczy	i 	ww.	
wiadomo ci	nie	otrzyma .	

6. Wykonawca	 mo e	 zwróci 	 si 	 do	 Zamawiaj cego	 o	 wyja nienie	 tre ci	 SIWZ.	
Zamawiaj cy	jest	obowi zany	udzieli 	wyja nie 	niezw ocznie,	 jednak	nie	pó niej	ni 	
na	 6	 dni	 przed	 up ywem	 terminu	 sk adania	 ofert,	 pod	 warunkiem	 e	 wniosek	
o	wyja nienie	 tre ci	 SIWZ	 wp yn 	 do	 Zamawiaj cego	 nie	pó niej	 ni 	 do	 ko ca	 dnia,	
w	którym	up ywa	po owa	wyznaczonego	terminu	sk adania	ofert.	

7. Je eli	 wniosek	 o	 wyja nienie	 tre ci	 SIWZ	 wp yn 	 po	 up ywie	 terminu	 sk adania	
wniosku,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt.	 VII.6	 SIWZ,	 lub	 dotyczy	 udzielonych	 wyja nie ,	
Zamawiaj cy	mo e	udzieli 	wyja nie 	albo	pozostawi 	wniosek	bez	rozpoznania.	

8. Przed enie	terminu	sk adania	ofert	nie	wp ywa	na	bieg	terminu	sk adania	wniosku,	
o	którym	mowa	w	pkt.	VII.6	SIWZ.	

9. Tre 	zapyta 	wraz	z	wyja nieniami	Zamawiaj cy	zamieszcza	na	stronie	internetowej,	
na	 której	 zamieszczono	 SIWZ:	 www.sar.gov.pl	 w	 zak adce:	 zamówienia	
publiczne/og oszenia.	

10. W	uzasadnionych	przypadkach	Zamawiaj cy	mo e	przed	up ywem	terminu	sk adania	
ofert	 zmieni 	 tre 	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia.	 Dokonan 	 w	 ten	
sposób	 zmian 	 specyfikacji	 Zamawiaj cy	 przekazuje	 niezw ocznie	 wszystkim	
Wykonawcom,	którym	przekazano	specyfikacj 	istotnych	warunków	zamówienia	oraz	
zamieszcza	j 	na	stronie	internetowej,	na	której	zamieszczono	SIWZ.	

11. Osobami	uprawnionymi	do	porozumiewania	si 	z	Wykonawcami	s :	 	
Danuta	Jereczek	-	tel.	58	660-76-61	
Miros aw	Tarkowski-	tel.	58	660-76-16	
Adres	poczty	elektronicznej	Zamawiaj cego:	zam.pub@sar.gov.pl	 	
Fax:	(58)	660-76-61	

	
VIII.	 Wymagania	dotycz ce	wadium.	

1. Zamawiaj cy	wymaga	wniesienia	wadium	w	wysoko ci	10	000	z 	(dziesi 	tysi cy	z otych	
00/100)	 	

2. Wadium	nale y	wnie 	przed	up ywem	terminu	sk adania	ofert.	 	

http://www.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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3. Wadium	mo e	by 	wnoszone	w	jednej	lub	kilku	nast puj cych	formach:	

1)	 	 pieni dzu,	
2)	 	 por czeniach	 bankowych	 lub	 por czeniach	 spó dzielczej	 kasy	

oszcz dno ciowo-kredytowej,	 z	 tym	 e	 por czenie	 kasy	 jest	 zawsze	
por czeniem	pieni nym,	

3)	 	 gwarancjach	bankowych,	
4)	 	 gwarancjach	ubezpieczeniowych,	
5)	 	 por czeniach	udzielonych	przez	podmioty,	o	których	mowa	w	art.	6b	ust.	5	pkt.	

2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	 Rozwoju	
Przedsi biorczo ci	(tekst	jedn.:	Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	359	z	pó n.	zm.).	

4. Wadium	 wp acane	 w	 pieni dzu	 nale y	 wnie 	 przelewem	 na	 rachunek	 bankowy	
Zamawiaj cego:	 75	 1010	 1140	 0175	 6113	 9120	 0000	 	 z	 adnotacj :	 wadium	 na	
zabezpieczenie	 oferty	 w	 post powaniu	 na	„remont	 klasowy	 SZTORM".	 Wniesienie	
wadium	 w	pieni dzu	 b dzie	 skuteczne,	 je eli	 w	 podanym	 terminie	 zostanie	 zaliczone	 na	
rachunku	bankowym	Zamawiaj cego.	

5. Z	 tre ci	 wadium	 wnoszonego	 w	 formie:	 por czenia	 bankowego,	 gwarancji	 bankowej,	
gwarancji	 ubezpieczeniowej	 lub	 por czeniach	 udzielonych	 przez	 podmioty,	 o	 których	
mowa	w	art.	6b	ust.	5	pkt.	2	ustawy	z	dnia	9	listopada	2000	r.	o	utworzeniu	Polskiej	Agencji	
Rozwoju	 Przedsi biorczo ci	 powinno	 wynika 	 bezwarunkowe,	 na	 pierwsze	 pisemne	

danie	 zg oszone	 przez	 Zamawiaj cego	 w	 terminie	 zwi zania	 ofert ,	 zobowi zanie	
gwaranta	 do	 wyp aty	 Zamawiaj cemu	 pe nej	 kwoty	 wadium	 w	okoliczno ciach	
okre lonych	w	art.	46	ust.	4a	oraz	art.	46	ust.	5	PZP.	 	

6. Wadium	wnoszone	w	formie	innej	ni 	pieni dz	mo e	by 	za czone	w	oryginale	do	oferty	
lub	 z one	 w	 oryginale	 przed	 up ywem	 terminu	 sk adania	 ofert	 w	 siedzibie	
Zamawiaj cego	(pi tro	I,	pokój	-	KASA).	 	

UWAGA:	 Kasa	 Zamawiaj cego	 czynna	 jest	 od	 poniedzia ku	 do	 pi tku,	 w	 godzinach	
od	800-1400	

7. Wadium	musi	zabezpiecza 	ofert 	przez	ca y	okres	zwi zania	ofert .	Wykonawca,	który	nie	
wniesie	wadium	lub	nie	zabezpieczy	oferty	akceptowaln 	form 	wadium	w	wyznaczonym	
terminie,	zostanie	wykluczony	z	post powania,	a	jego	oferta	zostanie	uznana	za	odrzucon .	
Je li	 Wadium	 wnoszone	 w	 postaci	 niepieni nej	 zostanie	 z one	 w	 oryginalnym	
egzemplarzu	 bezpo rednio	 do	 oferty,	 zaleca	 si 	 zamie ci 	 dokument	 wadialny	 w	 taki	
sposób,	 aby	 jego	 zwrot	 przez	 Zamawiaj cego	 nie	 naruszy 	 integralno ci	 oferty	
i	do czonych	o wiadcze 	wraz	z	dokumentami	(np.	umieszczony	w	koszulce,	co	pozwoli	
na	swobodne	oddzielenie	wadium	od	reszty	dokumentów).	
	

8. Tre 	gwarancji	wadialnej	musi	zawiera 	nast puj ce	elementy:	

1)	 	 nazw 	 daj cego	 zlecenie	 (Wykonawcy),	 beneficjenta	 gwarancji/por czenia	
(Zamawiaj cego),	 gwaranta	 (banku	 lub	 instytucji	 ubezpieczeniowej	
udzielaj cych	gwarancji/por czenia)	oraz	wskazanie	ich	siedzib,	



SIWZ 15

2)	 	 okre lenie	wierzytelno ci,	która	ma	by 	zabezpieczona	gwarancj /por czeniem	
–	okre lenie	przedmiotu	zamówienia	

3)	 	 kwot 	gwarancji/por czenia,	

4)	 	 zobowi zanie	 gwaranta/por czyciela	 do	 zap acenia	 bezwarunkowo	
i	nieodwo alnie	 kwoty	 gwarancji/por czenia	 na	 pierwsze	 pisemne	 danie	
Zamawiaj cego	w	okoliczno ciach	okre lonych	w	art.	46	ust.	4a	PZP	oraz	art.	46	
ust.	5	PZP	.	

	
IX.	 Termin	zwi zania	ofert 	
	
1. Wykonawca	pozostaje	zwi zany	ofert 	przez	okres	60	dni.	
2. Bieg	terminu	zwi zania	ofert 	rozpoczyna	si 	wraz	z	up ywem	terminu	sk adania	ofert.	
3. Wykonawca	 samodzielnie	 lub	 na	 wniosek	 Zamawiaj cego	 mo e	 przed 	 termin	

zwi zania	 ofert ,	 z	tym	 e	 Zamawiaj cy	 mo e	 tylko	 raz,	 na	 co	 najmniej	 3	 dni	 przed	
up ywem	 terminu	 zwi zania	 ofert ,	 zwróci 	 si 	 do	 Wykonawców	 o	 wyra enie	 zgody	 na	
przed enie	tego	terminu	o	oznaczony	okres,	nie	d szy	jednak	ni 	60	dni.	

	
X.	 Opis	sposobu	przygotowywania	ofert.	

1. Wykonawca	 mo e	 z 	 tylko	 jedn 	 ofert ,	 której	 tre 	 musi	 odpowiada 	 tre ci	
Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia.	

2. Ofert 	 nale y	 sporz dzi 	 w	 sposób	 czytelny,	 w	 j zyku	 polskim	 z	 zachowaniem	 formy	
pisemnej	pod	rygorem	niewa no ci.	

3. Dokumenty	sk adane	przez	wykonawc :	

a)	Ofert 	nale y	sporz dzi 	wg	Formularza	oferty	(Za cznik	nr	5	SIWZ)	oraz	Formularzu	
cenowym	(Za cznik	nr	6	do	SIWZ)	wraz	z	wymaganymi	za cznikami,	o wiadczeniami	 i	
dokumentami	wskazanymi	w	SIWZ	tj.:	

1) Jednolity	Europejski	Dokument	Zamówienia,	wg	za cznika	nr	3	do	SIWZ	
2) w	przypadku	powo ania	si 	wykonawcy	na	potencja 	innego	podmiotu	-	zobowi zanie	lub	

inny	dokument,	o	którym	mowa	w	pkt	VI	ppkt	6.4	SIWZ,	wraz	z	wskazaniem	informacji,	o	
których	mowa	w	pkt	6.4	

3) w	przypadku	powo ania	si 	na	potencja 	innego	podmiotu	-	Jednolity	Europejski	Dokument	
Zamówienia	tego 	podmiotu,	zgodnie	z	pkt	VI	SIWZ	

4) dokumenty	 potwierdzaj ce	 podpisanie	 oferty	 przez	 osob 	 uprawnion 	 do	
reprezentowania	wykonawcy	(wypis	z	KRS	lub	CEIDG),	 	

5) w	przypadku	dzia ania	Wykonawcy	przez	pe nomocników,	równie 	pe nomocnictwo	
w	 oryginale	 lub	 kopii	 po wiadczonej	 notarialnie.	 Pe nomocnictwo	 winno	 okre la 	
jego	 zakres	 i	 by 	 udzielone	 przez	 Wykonawc 	 lub	 osob /y	 umocowane	 do	
wykonywania	okre lonej	czynno ci	-	sk adany	wraz	z	ofert ,	

6) potwierdzenie	wniesienia	wadium	 	
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b)	dokumenty	sk adane	w	dalszym	procedowaniu:	 	

1) wiadczenie	dot.	przynale no ci	do	grupy	kapita owej	/	lista	podmiotów	nale cych	do	
tej	samej	grupy	kapita owej	-	wg	Za cznika	nr	4	do	SIWZ	-	sk adane	w	terminie	3	dni	
od	 zamieszczenia	 informacji,	 o	 której	 mowa	 w	 art	 86	 ust	 5	 Pzp,	 zgodnie	 z	 pkt	 6.3	
SIWZ	 	

2) dokumenty	 potwierdzaj ce	 spe nienie	 warunków	 udzia u	 w	 post powaniu	 oraz	 brak	
podstaw	wykluczenia	-	na	wezwanie	do	z enia	dokumentów,	o	którym	mowa	w	pkt	6.1.	
SIWZ	 	

4. Wykonawca	 sk ada	 ofert 	 na	 w asny	 koszt	 i	 ryzyko	 tzn.	 ponosi	 wszelkie	 konsekwencje	
oraz	koszty	zwi zane	z	przygotowaniem	i	z eniem	oferty	 	

5. Oferta	musi	by 	podpisana	przez	osob 	(osoby)	uprawnione	do	sk adania	o wiadcze 	woli	
w	imieniu	Wykonawcy	-	uprawnienie	to	powinno	wynika 	z	dokumentów	wymaganych	w	
SIWZ.	 W	 przypadku	 dzia ania	 Wykonawcy	 przez	 pe nomocników,	 nale y	 do czy 	 do	
oferty	 pe nomocnictwo	 w	 oryginale	 lub	kopi 	 po wiadczon 	 notarialnie.	 W	 przypadku,	
gdy	 oferta	 Wykonawcy	 b cego	 spó 	 cywiln 	 nie	jest	 podpisana	 przez	 wszystkich	
wspólników,	zaleca	si 	do czenie	do	oferty	dokumentów	potwierdzaj cych	umocowanie	
tych	wspólników	do	dokonywania	czynno ci	w	imieniu	spó ki	z	pomini ciem	pozosta ych	
wspólników	np.:	umow 	spó ki,	uchwa 	wspólników.	

7. Wszystkie	zadrukowane	strony	oferty	zaleca	si ;	spi 	(zszy )	w	kolejno ci	podanej	w	pkt	
X.3	 SIWZ	w	 sposób	uniemo liwiaj cy	 dekompletacj ,	 ponumerowa ,	 zaparafowa .	B dy	
mog 	 by 	 poprawiane	 przez	 Wykonawc 	 z	 utrzymaniem	 czytelno ci	 poprawionych	
wyra 	lub	liczb.	Wszelkie	poprawki	lub	zmiany	w	tek cie	oferty	musz 	by 	parafowane	

asnor cznie	przez	osob 	podpisuj 	ofert .	

8. Ofert 	nale y	z 	w	dwóch	nieprzejrzystych,	zamkni tych	i	nienaruszonych	kopertach.	
Koperta	 wewn trzna	 jak	 i	 zewn trzna	 powinna	 by 	 opiecz towana	 nazw 	 i	 adresem	
Wykonawcy,	 zaadresowana	 na	 adres	 Morskiej	 S by	 Poszukiwania	 i	 Ratownictwa,	 ul.	
Hryniewickiego	10	Gdynia	i	posiada 	dopiski	„oferta	na	remont	klasowy	SZTORM”	oraz	
„nie	otwiera 	przed	dniem	06.03.2017	r.	godzina	13:15”.	

9. Wykonawca	 mo e	 przed	 up ywem	 terminu	 do	 sk adania	 ofert	 zmieni 	 lub	 wycofa 	
ofert .	W	takim	przypadku	nale y	powiadomi 	o	tym	pisemnie	Zamawiaj cego,	sk adaj c	
zmiany	lub	powiadomienie	o	wycofaniu	oferty	wed ug	takich	samych	zasad	jak	sk adanie	
oferty,	tj.	w	kopercie,	odpowiednio	oznakowanej	„zmiana	oferty”	lub	„wycofanie	oferty”.	
Koperty	oznakowane	w	ten	sposób	b 	otwierane	w	pierwszej	kolejno ci,	je li	procedura	
ich	 z enia	 zosta a	 zachowana.	 Koperty	 wewn trzne	 ofert	 wycofanych	 nie	 b 	
otwierane.	

10. Zamawiaj cy	 nie	 ponosi	 odpowiedzialno ci	 za	 otwarcie	 oferty	 w	 przypadku	
nieprawid owego	oznaczenia	na	kopercie	zewn trznej.	W	takim	przypadku	oferta	zostanie	
niezw ocznie	zwrócona	do	Wykonawcy.	

11. Informacji	 stanowi cych	 tajemnic 	 przedsi biorstwa	 w	 rozumieniu	 przepisów	 o	
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zwalczaniu	 nieuczciwej	 konkurencji,	 je eli	 wykonawca	 nie	 pó niej	 ni 	 w	 terminie	
sk adania	 ofert	 zastrzeg ,	 e	 nie	 mog 	 by 	 one	 udost pnione.	 Wykonawca	 nie	 mo e	
zastrzec	 informacji,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 86	 ust.	 4	 ustawy.	 Zastrze one	 informacje	
powinny	 zosta 	 wskazane	 w	 Formularzu	 oferty	 (Za cznik	 nr	 6	 do	 SIWZ)	 oraz	

one	wraz	 z	 ofert ,	 w	 oddzielnej	 wewn trznej	kopercie	 oznakowanej	napisem:	
„Tajemnica	 przedsi biorstwa”.	 W	 przypadku	 nie	 zabezpieczenia	 przez	 wykonawc 	 w	
ofercie	 informacji	zastrze onych	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszej	SIWZ	wykonawcy	
nie	 przys uguj adne	 roszczenia	 wobec	 Zamawiaj cego.	 Zapis	 pkt	 X.4	 SIWZ	 stosuje	 si 	
odpowiednio.	

12. Wykonawca	 mo e	 powierzy 	wykonanie	 zamówienia	 podwykonawcy.	 Je eli	 wykonawca	
zamierza	powierzy 	wykonanie	zamówienia	podwykonawcom,	zobowi zany	jest	wskaza 	
w	ofercie	t 	cz 	zamówienia,	której	wykonanie	powierzy	podwykonawcom,	oraz	nazwy	
podwykonawców.	 	

13. Zamawiaj cy	zwróci	niezw ocznie	ofert ,	która	zosta a	z ona	po	terminie.	

XI.	 Miejsce	oraz	termin	sk adania	i	otwarcia	ofert.	

1. Ofert 	 nale y	 z 	 w	 siedzibie	 MSPiR	 w	 Gdyni,	 ul.	 Hryniewickiego	 10,	 81-340	 Gdynia	
(sekretariat	II	pi tro)	w	terminie	do	dnia	06.03.2017	r.	godzina	13:00.	

2. Otwarcie	 z onych	 ofert	 nast pi	 w	 siedzibie	MSPiR	 w	Gdyni,	 sala	 sztabowa	 (parter),	w	
dniu	06.03.	2017	r.	godzina	13:15.	

3. Siedziba	 Morskiej	 S by	 Poszukiwania	 i	 Ratownictwa	 znajduje	 si 	 na	 terenie	 Portu	
Rybackiego	 w	 Gdyni,	 gdzie	 obowi zuje	 system	 przepustek	 wydawanych	 przez	 Biuro	
Przepustek	 „DALMOR”	 S.A.	 po	 okazaniu	 dowodu	 to samo ci.	 Sk adaj c	 ofert 	 nale y	
uwzgl dni 	czas	na	otrzymanie	przepustki	i	doj cie	lub	dojazd	do	siedziby	Zamawiaj cego	

	
Cz 	XII.	Opis	sposobu	obliczenia	ceny.	

1. Wykonawca	poda	cen 	wype niaj c	formularz	oferty	(za cznik	nr	1	do	SIWZ),	obliczaj c	
warto 	zamówienia	w	oparciu	o	Formularz	cenowy	-	wg	za .	nr	6	do	SIWZ	i	 informacje	
zawarte	w	Specyfikacji	Technicznej	oraz	wzorze	umowy	stanowi cym	za .	nr	2	do	SIWZ.	
Formularz	cenowy	nale y	z 	wraz	z	Formularzem	oferty.	 	

2. Wykonawca	zobowi zany	jest	skalkulowa 	cen 	brutto	za	realizacj 	zamówienia	 	

3. Przez	 cen 	 brutto	 za	 wykonanie	 zamówienia	 nale y	 rozumie 	 cen 	 w	 rozumieniu	 art.	 3	
ust.	1	pkt	1	i	ust.	2	ustawy	z	dnia	9	maja	2014	r.	o	informowaniu	o	cenach	(tekst	jednolity:	
Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	915	z	pó n.	zm.).	

4. Cena	 oferty	 b dzie	 obejmowa 	 ca kowity	 koszt	 wykonania	 zamówienia	 oraz	 wszystkie	
koszty	towarzysz ce	wykonaniu	zamówienia,	oraz	wszystkie	inne	ewentualne	obci enia.	 	

5. Cena	 oferty	 musi	 zawiera 	 wszystkie	 koszty	 i	 sk adniki	 niezb dne	 do	 nale ytego	 oraz	
zgodnego	 z	 obowi zuj cymi	 przepisami	 zrealizowania	 przedmiotowego	 zamówienia,	 w	
tym	 uwzgl dnia 	 obowi zuj cy	 w	 Polsce	 podatek	 VAT	 (zgodnie	 z	 pkt	 3)	 Do	
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porównania	ofert	b dzie	brana	pod	uwag 	kwota	wymieniona	na	formularzu	oferty	
jako	"Cena	brutto	”	oraz	koszty	przej cia	statku,	zgodnie	z	SIWZ.	 	 	

6. Us uga	obj ta	przedmiotem	zamówienia	jest	us ug 	remontu	statku	wymienionych	
w	klasie	PKWiU	ex	30.11.,	o	 czym	mowa	w	art.	83	ust.	1	pkt	15)	ustawy	z	dnia	11	
marca	2004r	o	podatku	od	towarów	i	us ug	(Dz.U.z	2011r	nr	177,	poz.	1054	z	pó n	
zm.)	 Tym	 samym	 w	 ocenie	 Zamawiaj cy	 obowi zuj 	 stawk 	 podatku	 VAT	 jest	
stawka	0%.	 	

7. Ceny	 wskazane	 w	 ofercie	 za	 wykonanie	 poszczególnych	 elementów	 zamówienia	
(tabelaryczne	 uj cie	 przewidywanego	 zakresu	 remontu)	 musz 	 obejmowa 	
ca kowity	 koszt	 wykonania	 zakresu	 danego	 elementu	 (danej	 pozycji	 w	 tabeli,	
zgodnie	z	opisem	i	wiedz 	techniczn )	

8. Cena	 musi	 by 	 wyra ona	 w	 z otych	 polskich,	 z	 dok adno ci 	 do	 dwóch	 miejsc	 po	
przecinku.	

Cz 	 XIII.	 Opis	 kryteriów,	 którymi	 Zamawiaj cy	 b dzie	 si 	 kierowa 	 przy	 wyborze	
oferty,	wraz	z	podaniem	znaczenia	tych	kryteriów	i	sposobu	oceny	ofert.	

1. Wybór	 oferty	 dokonany	 zostanie	 na	 podstawie	 kryteriów	 przedstawionych	w	 poni szej,	
opisanych	szczegó owo	w	dalszym	fragmencie	cz ci	XI	SIWZ.	

Cena	oferty	-	95	%	

Wyd enie	okresu	gwarancji	-	5	%	

2. Kryterium	ceny	oferty	 	

2.1.	Kryterium	ceny	oferty	b dzie	rozpatrywane	na	podstawie	ceny	brutto	za	wykonanie	
ca ci	 przedmiotu	 zamówienia	 podanej	 przez	 Wykonawc 	 w	 formularzu	 ofertowym,	 z	
zastrze eniem	pkt	2.2.	

2.2.	Cen 	przyj 	do	porównania	ofert	stanowi	suma:	

a)	cena	za	realizacj 	ca ego	zamówienia	wskazana	w	ofercie	Wykonawcy	jako	cena	
brutto	za	realizacj 	zamówienia	

b)	 koszt	 przej cia	 statku	 z	 portu	 macierzystego	 w	 Gdyni	 do	 miejsca	 realizacji	
zamówienia	 oraz	 powrót.	 Dla	 u atwienia	 Zamawiaj cy	 za	 koszt	 przej cia	
przyjmuje	 jedynie	 szacowany	 koszt	 paliwa	 potrzebny	 do	 przej cia	 statku,	
wyliczony	 na	podstawie	 ceny	paliwa	 eglugowego	wg	 ostatniego	 zakupu	 przed	
dokonanym	 wyborem	 oferty,	 szacowanego	 zu ycia	 oraz	 trasy	 przej cia	
wyznaczonej	przez	nawigatora	Zamawiaj cego.	 	
Tak	przyj ta	do	porównania	ofert	cena	umo liwia	rzeczywiste	porównanie	ofert	
i	dokonanie	 wyboru	 oferty	 najkorzystniejszej	 z	 uwzgl dnieniem	 faktycznych	
kosztów	realizacji	zamówienia.	 	
Szczegó owe	 wyliczenie	 wskazanego	 kosztu	 otrzyma	 ka dy	 Wykonawca.	
W	przypadku	 dodatkowych	 pyta 	 dot.	 zarówno	 sposobu	 liczenia	 jak	 i	 wyniku	
prowadzonych	 wylicze ,	 Zamawiaj cy	 przeka e	 niezw ocznie	 na	 wniosek	
Wykonawcy.	 	 	
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2.3.	Punkty	w	kryterium	cena	b 	obliczane	na	podstawie	wzoru:	

PC	=	Cmin	*	100	/	Cof	

gdzie:	

PC	 	 –	oznacza	liczb 	punktów	przyznanych	za	kryterium	ceny	oferty	 	
Cmin	 	–	 oznacza	 warto 	 brutto	 najni szej	 ceny	 niniejszego	 kryterium	 spo ród	

onych	i	wa nych	ofert	
Cof	 	 –	oznacza	warto 	brutto	ceny	niniejszego	kryterium	ocenianej	oferty.	

2.3.	 Wykonawca,	 który	 przedstawi	 najni sz 	 cen 	 niniejszego	 kryterium	 otrzyma	 100	
punktów,	pozostali	odpowiednio	mniej	wed ug	za czonego	wzoru.	

2.4.	 Punkty	 uzyskane	 zgodnie	 ze	 wzorem	 okre lonym	 w	 pkt.	 2.2.	 mno y	 si 	 przez	
wspó czynnik	0,95.	

	

3. Kryterium	wyd enia	okresu	gwarancji	 	
Maksymalna	 liczba	punktów	 jakie	mo e	otrzyma 	oferta	za	dane	kryterium:	5	pkt	Ocena	
kryterium	 b dzie	 dokonywana	 na	 podstawie	 wype nionego	 formularza	 oferty,	 wg	
systematyki:	
5	 	 pkt.	-	zaoferowanie	okresu	gwarancji:	12	miesi cy	lub	wi cej	 	
0	pkt	-	zaoferowanie	okresu	gwarancji:	6	miesi cy	(6	miesi cy	lub	wi cej	w	przedziale	do	
12	miesi cy	uprawniaj cych	do	przyznania	5	pkt).	Sze 	miesi cy	jest	to	minimalny	okres	
gwarancji,	który	wykonawca	winien	jest	zapewni 	w	ramach	zaoferowanej	ceny.	 	 	

	

4. Obliczanie	punktacji	ofert	

Suma	punktów	przyznana	danej	ofercie	jest	równa:	 	

P	=	PC	+	PU	 	

gdzie:	
P	–	suma	punktów	przyznanych	danej	ofercie.	
PC	–	punkty	przyznane	za	cen 	oferty	brutto	
PU	-	punkty	przyznane	w	kryterium	wyd enia	okresu	gwarancji	 	
	
5. Punkty	 b 	 liczone	 z	 dok adno ci 	 do	 dwóch	 miejsc	 po	 przecinku.	 Najwy sza	 liczba	

punktów	wyznaczy	najkorzystniejsz 	ofert .	
6. Je eli	 zostanie	 z ona	oferta,	 której	wybór	prowadzi by	do	powstania	u	Zamawiaj cego	

obowi zku	 podatkowego	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 podatku	 od	 towarów	 i	 us ug,	
Zamawiaj cy	w	celu	oceny	takiej	oferty	dolicza	do	przedstawionej	w	niej	ceny	podatek	od	
towarów	 i	 us ug,	 który	 mia by	 obowi zek	 rozliczy 	 zgodnie	 z	 tymi	 przepisami.	
Wykonawca,	 sk adaj c	 ofert ,	 informuje	 Zamawiaj cego,	 czy	 wybór	 oferty	 b dzie	
prowadzi 	 do	 powstania	 u	 Zamawiaj cego	 obowi zku	 podatkowego,	 wskazuj c	 nazw 	
(rodzaj)	 towaru	 lub	 us ugi,	 których	 dostawa	 lub	 wiadczenie	 b dzie	 prowadzi 	 do	 jego	
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powstania,	oraz	wskazuj c	ich	warto 	bez	kwoty	podatku.	
7. Je eli	cena	oferty	wydaje	si 	ra co	niska	w	stosunku	do	przedmiotu	zamówienia	i	budzi	

tpliwo ci	Zamawiaj cego	co	do	mo liwo ci	wykonania	przedmiotu	zamówienia	zgodnie	
z	 wymaganiami	 okre lonymi	 przez	 Zamawiaj cego	 lub	 wynikaj cymi	 z	 odr bnych	
przepisów,	 w	 szczególno ci	 jest	 ni sza	 o	 30%	 od	 warto ci	 zamówienia	 powi kszonej	 o	
nale ny	podatek	od	towarów	i	us ug,	lub	 redniej	arytmetycznej	cen	wszystkich	z onych	
ofert	 (chyba	 e	 rozbie no 	 wnika	 z	 okoliczno ci	 oczywistych,	 które	 nie	 wymagaj 	
wyja nienia),	 Zamawiaj cy	 zwraca	 si 	 do	 Wykonawcy	 o	 udzielenie	 wyja nie ,	 w	 tym	

enie	 dowodów,	 dotycz cych	 elementów	 oferty	 maj cych	 wp yw	 na	 wysoko 	 ceny.	
Obowi zek	wykazania,	 e	oferta	nie	zawiera	ra co	niskiej	ceny,	spoczywa	na	Wykonawcy.	
W	 przypadku,	 gdy	 cena	 ca kowita	 oferty	 jest	 ni sza	 o	 co	 najmniej	 30%	 od	 warto ci	
zamówienia	 powi kszonej	 o	 nale y	 podatek	 od	 towarów	 i	 us ug,	 zaktualizowanej	
z	uwzgl dnieniem	okoliczno ci	które	nast pi y	po	wszcz ciu	post powania,	 zamawiaj cy	
mo e	zwróci 	si 	o	udzielenie	wyja nie ,	o	których	mowa	w	niniejszym	pkt.	 	

8. Zamawiaj cy	 odrzuci	ofert 	Wykonawcy,	 który	nie	 z 	wyja nie 	 lub	 je eli	 dokonana	
ocena	 wyja nie 	 wraz	 z	 dostarczonymi	 dowodami	 potwierdza,	 e	oferta	 zawiera	 ra co	
nisk 	cen 	w	stosunku	do	przedmiotu	zamówienia.	

9. Zamawiaj cy	 nie	 przewiduje	 wyboru	 najkorzystniejszej	 oferty	 z	 zastosowaniem	 aukcji	
elektronicznej.	

10. W	 toku	 badania	 i	 oceny	 ofert	 Zamawiaj cy	 mo e	 da 	 od	 wykonawców	 wyja nie 	
dotycz cych	tre ci	z onych	ofert.	

11. Zamawiaj cy	poprawia	w	tek cie	oferty	omy ki,	o	których	mowa	w	art.	87	ust.2	ustawy.	

	
XIV.	 Informacja	 o	 formalno ciach,	 jakie	 powinny	 zosta 	 dope nione	 po	 wyborze	 w	
celu	zawarcia	umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego.	

1. Niezw ocznie	 po	 wyborze	 najkorzystniejszej	 oferty,	 wykonawca,	 który	 z 	
najkorzystniejsz 	ofert ,	zostanie	zaproszony	do	zawarcia	umowy.	

2. Je eli	 wykonawca	 nie	 b dzie	 móg 	 przyby 	 do	 siedziby	 Zamawiaj cego	 w	 celu	
podpisania		umowy,	mo e:	

1) 	wniosek	o	prze enie	terminu,	lub	
2) 	wniosek	o	przes anie	umów	poczt .	

	
XV.	 Wymagania	dotycz ce	zabezpieczenia	nale ytego	wykonania	umowy.	

1. Zamawiaj cy	 wymaga	 od	 Wykonawcy,	 którego	 oferta	 zosta a	 wybrana	 jako	
najkorzystniejsza	 wniesienia	 zabezpieczenia	 nale ytego	 wykonania	 umowy	
w	wysoko ci	do	5%	ceny	ca kowitej	oferty.	

2. Zabezpieczenie	 nale ytego	 wykonania	 umowy	 ma	 na	 celu	 zabezpieczenie	 pokrycia	
ewentualnych	roszcze 	z	tytu u	niewykonania	lub	nienale ytego	wykonania	umowy.	

3. Zabezpieczenie	powinno	by 	wniesione	przed	podpisaniem	umowy.	
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4. Zabezpieczenie	mo e	by 	wniesione	w	nast puj cych	formach:	

a) pieni nej,	 	

b) por czenia	 bankowego	 lub	 por czenia	 spó dzielczej	 kasy	
oszcz dno ciowo-kredytowej,	 z	 tym	 e	 zobowi zanie	 kasy	 jest	 zawsze	
zobowi zaniem	pieni nym,	

c) gwarancji	bankowej,	

d) gwarancji	ubezpieczeniowej,	

e) por cze 	udzielanych	przez	podmioty,	o	których	mowa	w	art.6b	ust.5	pkt.2	ustawy	z	
dnia	 9	 listopada	 2000	 roku	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	 Rozwoju	 	
Przedsi biorczo ci	(Dz.U.	nr	109	poz.	1158	z	pó n.	zm.).	

5. Zabezpieczenie	 wnoszone	 w	 pieni dzu	 nale y	 wp aci 	 na	 rachunek	 Zamawiaj cego	
prowadzony	przez:	 	

Narodowy	Bank	Polski	o	numerze	rachunku:	 	
75	1010	1140	0175	6113	9120	0000	
-	 z	 dopiskiem	 „zabezpieczenie	 nale ytego	 wykonania	 umowy	 na	 remont	 klasowy	
statku	m/c	Sztorm	".	
Zabezpieczenie	 uwa a	 si 	 za	 wniesione,	 z	 chwil 	 zaksi gowania	 rodków	 na	
rachunku	zamawiaj cego.	

6. Zabezpieczenie	 wnoszone	 w	 innej	 formie	 ni 	 pieni na,	 powinno	 by 	 nieodwo alne,	
bezwarunkowe	 i	 p atne	 na	 pierwsze	 pisemne	 wezwanie	 zamawiaj cego,	 zg oszone	
gwarantowi,	 wskazuj ce,	 e	 dana	 kwota	 jest	 nale na	 w	 zwi zku	 z	 niewykonaniem	
lub	 nienale ytym	 wykonaniem	 umowy.	 Zamawiaj cy	 nie	 dopuszcza	 mo liwo ci	
uzale nienia	 wyp aty	 nale no ci	 z	 gwarancji	 od	 przed enia	 jakichkolwiek	
dokumentów	 b 	 spe nienia	 dodatkowych	 warunków.	 Beneficjentem	 gwarancji	
powinna	by 	Morska	S ba	Poszukiwania	i	Ratownictwa	w	Gdyni.	

7. Zwrot	zabezpieczenia	nale ytego	wykonania	umowy:	

a) 70%	 wysoko ci	 zabezpieczenia	 zostanie	 zwrócone	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 dnia	
wykonania	zamówienia	i	uznania	przez	zamawiaj cego	za	nale ycie	wykonane,	

b) 30%	 wysoko ci	 zabezpieczenia	 zostanie	 zwrócone	 w	 terminie	 15	 dni	 po	 up ywie	
okresu	r kojmi	za	wady.	

8. Zabezpieczenie	wniesione	w	 formie	pieni nej,	 Zamawiaj cy	 zwraca	wraz	 z	odsetkami	
wynikaj cymi	 z	 umowy	 rachunku	 bankowego,	 na	 którym	 by o	 ono	 przechowywane,	
pomniejszone	 o	 koszty	 jego	 prowadzenia	 oraz	 prowizji	 za	 przelew	 pieni dzy	 na	
rachunek	Wykonawcy.	

	

XVI.	 Wzór	umowy	
Wzór	umowy	stanowi	za cznik	nr	2	do	niniejszej	SIWZ.	 	
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XVII.	 Pouczenie	 o	 rodkach	 ochrony	 prawnej	 przys uguj cych	 wykonawcy	 w	 toku	
post powania	o	udzielenie	zamówienia	

1. rodki	 ochrony	 prawnej	 przys uguj 	 wykonawcy	 a	 tak e	 innemu	 podmiotowi,	 je eli	
ma	 lub	mia 	 interes	w	uzyskaniu	danego	zamówienia	oraz	poniós 	 lub	mo e	ponie 	
szkod 	w	wyniku	naruszenia	przez	Zamawiaj cego	przepisów	ustawy.	

2. Odwo anie	 wnosi	 si 	 w	 terminie	 10	 dni	 od	 dnia	 przes ania	 informacji	 o	 czynno ci	
zamawiaj cego	 stanowi cej	podstaw 	 jego	wniesienia,	 je eli	 zosta y	przes ane	w	 art.	
180	 ust.	 5	 zd.	 drugie	 PZP,	 albo	 w	 terminie	 15	 dni	 -	 je eli	 zosta y	 przes ane	 w	 inny	
sposób.	

3. Odwo anie	 wobec	 tre ci	 og oszenia	 o	 zamówieniu	 oraz	 wobec	 postanowie 	
specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia,	 wnosi	 si 	 w	 terminie	 10	 dni	 od	 dnia	
publikacji	 og oszenia	 w	 Dzienniku	 Urz dowym	 Unii	 Europejskiej	 lub	 zamieszczenia	
specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	na	stronie	internetowej.	

4. Odwo anie	 wobec	 czynno ci	 innych	 ni 	 okre lone	 w	 pkt	 16.2	 i	 16.3	 wnosi	 si 	 w	
terminie	10	dni	od	dnia,	w	którym	powzi to	lub	przy	zachowaniu	nale ytej	staranno ci	
mo na	 by o	 powzi 	 wiadomo 	 o	 okoliczno ciach	 stanowi cych	 podstaw 	 jego	
wniesienia.	

5. Odwo anie	 powinno	 wskazywa 	 czynno 	 lub	zaniechanie	 czynno ci	 Zamawiaj cego,	
której	zarzuca	si 	niezgodno 	z	przepisami	ustawy,	zawiera 	zwi e	przedstawienie	
zarzutów,	 okre la danie	 oraz	wskazywa 	 okoliczno ci	 faktyczne	 i	 prawne	
uzasadniaj ce	wniesienie	odwo ania.	

6. Odwo anie	wnosi	si 	do	Prezesa	Izby	w	formie	pisemnej	lub	w	postaci	elektronicznej,	
podpisane	 bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym,	 weryfikowanym	 przy	 pomocy	
wa nego	 kwalifikowanego	 certyfikatu	 lub	 równowa nego	 rodka,	 spe niaj cego	
wymagania	dla	tego	rodzaju	podpisu.	

7. Odwo uj cy	 przesy a	 kopi 	 odwo ania	 Zamawiaj cemu	 przed	 up ywem	 terminu	
do	wniesienia	odwo ania	w	taki	sposób,	aby	móg 	on	zapozna 	si 	z	jego	tre ci 	przed	
up ywem	tego	terminu.	

8. Na	 orzeczenie	 Krajowej	 Izby	 Odwo awczej	 stronom	 oraz	 uczestnikom	 post powania	
odwo awczego	przys uguje	prawo	wniesienia	skargi	do	s du	okr gowego	w ciwego	
dla	siedziby	Zamawiaj cego.	 	

9. W	 post powaniu	 tocz cym	 si 	 wskutek	 wniesienia	 skargi	 stosuje	 si 	 odpowiednio	
przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 17	 listopada	 1964	 r.	 –	 Kodeks	 post powania	 cywilnego	
o	apelacji,	je eli	przepisy	niniejszego	rozdzia u	nie	stanowi 	inaczej.	

10. Skarg 	 wnosi	 si 	 do	 s du	 okr gowego	 w ciwego	 dla	 siedziby	 albo	 miejsca	
zamieszkania	 Zamawiaj cego,	 za	 po rednictwem	 Prezesa	 Izby	 w	 terminie	 7	 dni	 od	
dnia	 dor czenia	 orzeczenia	 Izby,	 przesy aj c	 jednocze nie	 jej	 odpis	 przeciwnikowi	
skargi.	Z enie	skargi	w	placówce	pocztowej	operatora	wyznaczonego	w	rozumieniu	
ustawy	 z	 dnia	 23	 listopada	 2012	 r.	 -	 Prawo	 pocztowe	 (Dz.	 U.	 poz.	 1529)	 jest	
równoznaczne	z	jej	wniesieniem.	 	

11. Pozosta e	 informacje	 dotycz ce	 rodków	 ochrony	 prawnej	 znajduj 	 si 	 w	 Dziale	 VI	
ustawy	

	
	



SIWZ 23

Za czniki:	
1. Specyfikacja	Techniczna	-	za .	nr	1	do	SIWZ	

2. Wzór	umowy	-	za .	nr	2	do	SIWZ,	wraz	z	za cznikiem	 	

3. JEDZ	–	za .	nr	3	do	SIWZ	

4. wiadczenie	Wykonawcy	dot.	przynale no ci	do	grupy	kapita owej	–	za .	nr	4	do	
SIWZ	

5. Formularz	oferty-	za .	nr	5	do	SIWZ	

6. Formularz	cenowy	-	za .	nr	6	do	SIWZ	(arkusz	kalkulacyjny)	

7. Wykaz	wykonanych	us ug	-	za .	nr	7	do	SIWZ	

8. Wykaz	 narz dzi,	 wyposa enia	 zak adu	 lub	 urz dze 	 technicznych	 dost pnych	
wykonawcy	 w	 celu	 wykonania	 zamówienia	 publicznego	 wraz	 z	 informacj 	
o	podstawie	do	dysponowania	tymi	zasobami	-	za .	nr	8	do	SIWZ	 	
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Znak	sprawy:	NZ-ER/II/PN/04/2017	

Za cznik	nr	5	do	SIWZ	

Formularz	oferty	

w	post powaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	którego	warto 	szacunkowa	
przekracza	wyra on 	w	z otych	równowarto 	kwoty	30.000	Euro	i	nie	przekracza	kwoty	
okre lonej	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	11	ust.	8	ustawy	z	dnia	29	stycznia	

2004r.	
Prawo	zamówie 	publicznych	(j.	t.	z	2015	r.	poz.	2164	z	pó n.	zm.),	prowadzonym	w	

trybie	przetargu	nieograniczonego	 	

na	
na	wykonanie	remontu	dla	pierwszego	odnowienia	klasy	statku	m/s	Sztorm	typu	SAR	

3000,	zgodnie	z	przepisami	PRS	 	
	

Nazwa	i	adres	Zamawiaj cego:	

Morska	S ba	Poszukiwania	i	Ratownictwa,	ul.	Hryniewickiego	10,	81-340	Gdynia	 	

Dane	dotycz ce	wykonawcy:	

Nazwa:..........................................................................................................................................	 	

Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………………..	

NIP:…………………..………………	 	 	 	 Regon:……………………………………..	

Dane	kontaktowe	wykonawcy:	
adres	do	korespondencji:	................................................................................................................	
nr	faksu:1	 ........................................;	 	 adres	poczty	elektronicznej2	 .............................................	
W	 nawi zaniu	 do	 og oszenia	 o	 prowadzeniu	 niniejszego	 przetargu	 nieograniczonego	 oraz	
wymaga 	 Specyfikacji	 Istotnych	 Warunków	 Zamówienia	 zobowi zuj 	 si 	 do	 wykonania	
przedmiotu	 zamówienia	 opisanego	 w	 SIWZ	 w	 post powaniu	 o	 sygnaturze	
NZ-ER/II/PN/04/2017	na	wykonanie	remontu	dla	pierwszego	odnowienia	klasy	statku	 	

1 Nale y wskaza  nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ.
2 Nale y wskaza  adres poczty elektronicznej, na któr  Zamawiaj cy b dzie przesy  o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada adres
poczty elektronicznej)
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m/s	Sztorm	typu	SAR	3000,	zgodnie	z	przepisami	PRS	 	
	

na	nast puj cych	warunkach:	

I. Oferuj 	wykonanie	przedmiotu	zamówienia:	
1. Kryterium	 nr	 1.	 Ca kowita	 warto 	 brutto	 przedmiotu	 zamówienia	 wynosi:	

…………………………	z otych	(s ownie:.................................................................................	
w	tym:	warto 	netto	w	kwocie	……..........................………………z otych3	 	
2.	Udziel 	gwarancji	na	wykonane	prace	na	okres	..........................................	 	
3.	W	za czeniu	przedk adam	formularz	cenowy	zgodnie	z	tre ci 	SIWZ.	 	

II.	Pozosta e	informacje:	

1. wiadczam,	 e	 przedmiot	 zamówienia	 zrealizuj 	 sam	 /	 cz 	
.........................................................................................	 lub	 ca 	 zamówienia	 zamierzam	
powierzy 	podwykonawcom	…………..…………………………………………….4	

2. Miejsce	realizacji	remontu	...........................................................................	
3. Zastrzegam	/	nie	zastrzegam5w	trybie	art.	8	ust.	3	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	

Prawo	zamówie 	publicznych,	w	odniesieniu	do	informacji	zawartych	w	ofercie,	i 	nie	
mog 	 by 	 one	 udost pniane	 innym	 uczestnikom	 post powania.	 Zastrze eniu	
podlegaj 	 nast puj ce	 informacje,	 stanowi ce	 tajemnic 	 przedsi biorstwa	 w	
rozumieniu	 przepisów	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	
konkurencji:................................................	 .	 Jednocze nie,	 zgodnie	 z	 art	 8	 ust	 3	 Pzp	
do czaj c	 wyja nienia/dokumenty...	 	 wykazuj ,	 i 	 zastrze one	 informacje	
stanowi 	tajemnic 	przedsi biorstwa.	 	 	 	 	

4. wiadczam,	 e	 b c	 przedsi biorc 	 nale /	 nie	 nale 	 do	 kategorii	
mikroprzedsi biorstw	oraz	ma ych	i	 rednich	przedsi biorstw6	 (M P),	w	rozumieniu	
definicji	 wskazanych	 w	 Zaleceniach	 Komisji	 2003/361/WE	 z	 dnia	 6	 maja	 2006r	
dotycz cego	definicji	ma ych	i	 rednich	przedsi biorstw	Dz.U.	L	124	z	20.5.2003r	str.	
367.	 	

5. wiadczam,	 i 	 posiadam	 uznanie	 towarzystwa	 klasyfikacyjnego	
...................................................................................	w	zakresie	wykonywania	prac	dokowych	
oraz	prac	maszynowych	

6. Oferta	zosta a	z ona	na·.........................	ponumerowanych	stronach.	

3 Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us ug Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek  rozliczy  zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, sk adaj c ofert ,
informuje Zamawiaj cego, czy wybór oferty b dzie prowadzi  do powstania u Zamawiaj cego  obowi zku podatkowego,
wskazuj c nazw  (rodzaj) towaru lub us ugi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi  do jego powstania, oraz
wskazuj c ich warto  bez kwoty podatku.
4	 Niepotrzebne	skre li .	W	przypadku	wykonywania	ca ci	lub	cz ci	zamówienia	przez	podwykonawców	nale y	wskaza 	
cz 	zamówienia,	której	wykonanie	Wykonawca	zamierza	powierzy 	podwykonawcom,	oraz	nazwy	podwykonawców	
5	 W	 przypadku	 zastrze enia	 w	 ofercie	 informacji	 w	 trybie	 art.	 8	 ust.	 3	 ustawy	 nale y	 wymieni 	 informacje	 zastrze one	
stanowi ce	 tajemnic 	 przedsi biorstwa	 oraz	 zabezpieczy 	 je	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 SIWZ,	 oraz	 nie	 pó niej	 ni 	 w	
terminie	sk adania	ofert	wykaza e	dane	informacje	stanowi 	tajemnic 	przedsi biorstwa.	 	
6	 niepotrzebne	skre li 	 	
7 	 Na	 kategori 	 mikroprzedsi biorstw	 oraz	 ma ych	 i	 rednich	 przedsi biorstw	 (M P)	 sk adaj 	 si 	
przedsi biorstwa,	 które	 zatrudniaj 	 mniej	 ni 	 250	 pracowników	 i	 których	 roczny	 obrót	 nie	 przekracza	 50	
milionów	EUR	a/lub	ca kowity	bilans	roczny	nie	przekracza	43	milionów	EUR	
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7. Integraln 	cz 	oferty	stanowi 	nast puj ce	o wiadczenia	i	dokumenty:	
	
……………………………………………………….	
	
……………………………………………………….	
	
………………………………………………………..	
	

	
……………………………	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .................……………	
	 Nazwa	wykonawcy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 podpis	wykonawcy	
	 	 	 (lub	piecz tka)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (osoby	upowa nionej	lub	osób	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

upowa nionych)	
	
...............................dn.	..........................................2017	r.	
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Znak	sprawy:	NZ-	ET/II/PN/04/17	
Za cznik	4	do	SIWZ	

	

wiadczenie	wykonawcy	
	
w	 post powaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego,	 którego	 warto 	
szacunkowa	przekracza	kwot 	okre lon 	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	
11	ust.	8	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówie 	publicznych	(j.	t.	Dz.U.	z	
2015	r.	poz.	2164	z	pó n.	zm.)	prowadzonym	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	
na	 	
	
	
	
Ubiegaj c	si 	o	udzielenie	niniejszego	zamówienia	publicznego	 	
	
reprezentuj c	wykonawc 	..............................	 	

wiadczamy	 e8:	

*nie	nale ymy	do	grupy	kapita owej,	o	której	mowa	w	24	ust.	1	pkt	23	ustawy	Pzp	

*nale ymy	do	tej	samej	grupy	kapita owej,	o	której	mowa	w	24	ust.	1	pkt	23	ustawy	Pzp	
w	sk ad	której	wchodz 	nast puj ce	podmioty:	
	

Lp.	 Nazwa	 Adres	
1.	 	

	
	
	

2.	 	 	

3.	 	
	

	

	
	

	
.......................................................	 	 	 .....................................................	
Nazwa	i	adres	wykonawcy	 	 	 	 	 	 	 	 	 Imienna	 piecz tka	 i	
podpis	
(lub	piecz tka	firmowa)	 	 osoby	upowa nionej	lub	osób	

upowa nionych	
	

8 Niepotrzebne skre li  lub prawid ow  odpowied  podkre li . Z powy szego o wiadczenia winna wynika
informacja nt. przynale no ci wykonawcy do grupy kapita owej,
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Znak	sprawy:	NZ-ET/II/	PN/04/17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Za cznik	nr	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
do	SIWZ	

	
WYKAZ	WYKONANYCH/WYKONYWANYCH	US UG	

	
w	post powaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	którego	warto 	

szacunkowa	przekracza	kwot 	okre lon 	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	
11	ust.	8	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004r.	Prawo	zamówie 	publicznych	 	

(Dz.U.	z	2015r.,	poz.	2164)	na	 	
wykonanie	remontu	dla	pierwszego	odnowienia	klasy	statku	 	

m/s	Sztorm	typu	SAR	3000,	zgodnie	z	przepisami	PRS	 	
	

wiadczam,	 e	zrealizowa em	nale ycie	us ugi	polegaj ce	na	 	
	

Lp	
Wykonany	/	wykonywany	

remont	statku	 	 	

Data	
wykonania
/wykony-	

wania	
us uga	

Warto 	remontu	
brutto9	

Podmiot	na	rzecz	którego	
us uga	zosta a	wykonana	

	
1	
	

Statek	..........................................	
Tona 	................................	
Moc	silnika	
..........................................................
.................................	
Kad ub	
....................................................	

	

	

	

	
2	

Statek	..........................................	
Tona 	................................	
Moc	silnika	
..........................................................
.................................	
Kad ub	................................	

	

	

	

	
3	 	 	

	
	

Do	wykazu	do czam	po wiadczenia	nale ytego	wykonania	wskazanych	us ug.	 	 	 	

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

	 	 	 (lub	piecz tka)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 osoby	 	 upowa nionej	lub	osób	
upowa nionych)	

9	 W	przypadku	prac	nadal	wykonywanych	nale y	wskaza 	warto 	prac	ju 	wykonanych	 	
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Znak	sprawy:	NZ-ET/II/	PN/04/17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Za cznik	nr	8	do	

SIWZ	
	

WYKAZ	 	
narz dzi,	wyposa enia	zak adu	lub	urz dze 	technicznych	dost pnych	wykonawcy	

w	celu	wykonania	zamówienia	publicznego	wraz	z	informacj 	o	podstawie	do	
dysponowania	tymi	zasobami	 	

w	post powaniu	o	udzielenie	zamówienia	publicznego,	którego	warto 	
szacunkowa	przekracza	kwot 	okre lon 	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	

11	ust.	8	ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004r.	Prawo	zamówie 	publicznych	 	
(Dz.U.	z	2015r.,	poz.	2164)	na	 	

wykonanie	remontu	dla	pierwszego	odnowienia	klasy	statku	 	
m/s	Sztorm	typu	SAR	3000,	zgodnie	z	przepisami	PRS	 	

	
wiadczam,	 e	DYSPONUJ :	 	

	

Lp	 Wymagane	zasoby	 	
PODSTAWA	

DYSPONOWANIA	 	

	
1	
	

DOK	
..........................................................
.........................................................	

	

	
2	

Nabrze e	z	zapleczem	
warsztatowo-remontowym	
..........................................................
..........................................................	

	

	
3	

	 	

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


