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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mazurskiewopr.pl

Giżycko: Dostawa łodzi ratowniczej
Numer ogłoszenia: 68195 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe , ul. Nadbrzeżna 15, 11-500
Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 4282300, faks 0-87 4282300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazurskiewopr.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łodzi ratowniczej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa jednej łodzi ratunkowej z przyczepą przystosowaną do transportu tej łodzi, posiadająca homologację. 1.
Długość całkowita do 510cm, 2. Szerokość całkowita do 210 cm. 3. Waga łodzi z silnikiem bez paliwa większa
lub równa 600 kg ; 4.Kolor: kadłub: czerwony, napisy i oznaczenia białe; 5. Ładowność Min. 1100 kg, Min. 8
osób. 6. Ilość miejsc siedzących 2 szt,;7. Kadłub z polietylenu wykonany metodą formowania rotacyjnego. 8.
Dziób Otwierany, posiadający własną pływalność; 9. Drzwi dziobowe Min 70 cm10. Silnik pojemność min 1500
cm3, moc min 70KM max 80KM, chłodzenie woda, rozruch elektryczny, rodzaj wtrysku bezpośredni, max.
prędkość obrotowa max 5700, długość kolumny L, sterowanie manetka, elektryczny system trymowania. 11
układ kierowniczy Koło sterowe z przekładnia kierowniczą umożliwiające sterowanie łodzią przy pomocy
pojedynczego sterociągu. umieszczone na pojedynczej konsoli sterowej usytuowanej po prawej tylnej stronie
pokładu 12 Otwory wylotowe do wyciekania wody z pokładu łodzi na rufie 14 Oznakowanie Na zewnątrz lewej i
prawej burty. Wysokość liter min 10 cm napis Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 15. Oświetlenie
nawigacyjne zgodne z wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe i rufowe)
1 kpl. Umieszczone na ramie A.16 Gniazdka samochodowe 12V (zapalniczkowe) - 2 szt. Umieszczone w konsoli
sterowej 17. Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia o mocy nie gorszej niż 150 W umieszczony na relingu
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owiewki konsoli sterowej.18. Mocowanie na koło ratunkowe - 1 sztuka; 19 pagaj 1 sz, bosak 1 szt. 20. Kotwica z
30 m liną kotwiczną. 21 Relingi umożliwiające bezpieczne poruszanie wzdłuż burt. 22. Linki burtowe. 22 linki
burtowe kpl. 23 Gaśnica proszkowa 3 kg ABC 1 szt. 24. Łódź wyposażona w urządzenie sygnalizacyjnoostrzegawcze, akustyczne i świetlne (lampa niebieska stroboskopowa umieszczone na ramie A). 25 Łódź
wyposażona w klakson. 2.Do łodzi muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim: Książka
gwarancyjna, Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi, Instrukcja obsługi łodzi wraz z
wyposażeniem, Książka przeglądów serwisowych, Świadectwo klasy łodzi motorowej wystawione przez Polski
Rejestr Statków lub inny podmiot uprawniony do kontroli jakości. 3. Wymagania formalne. a Konstrukcja łodzi,
zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość jednostki. b Zakład,
który będzie wykonywał zamówienie, musi posiadać świadectwo uznania PRS, lub innego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.14.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich
łączne spełnienie powyższego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich
łączne spełnienie powyższego warunku.
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich
łączne spełnienie powyższego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich
łączne spełnienie powyższego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich
łączne spełnienie powyższego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) 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 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W stosunku do oferowanego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo
uznania Rejestru Statków lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w zakresie certyfikacji CE
jednostek pływających wydanego w stosunku do łodzi o podobnych parametrach technicznych co przedmiot
zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku
zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego; c) zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; d) zamiany terminu realizacji
umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość przedmiotu zamówienia; e) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy; f) wystąpienia
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. g) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca; h) w przypadku urzędowej zmiany stawki
VAT, z tym, że koszt wzrostu stawki VAT pokrywa Wykonawca. W przypadkach wystąpienia okoliczności
określonych pkt. 2 - 5 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mazurskiewopr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W biurze Zamawiającego
11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 14 A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012
godzina 10:00, miejsce: W biurze Zamawiającego 11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 14 A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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