
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Giżycko: Dostawa łodzi ratowniczych 

Numer ogłoszenia: 136451 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe , ul. Nadbrzeżna 15, 

11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4282300, faks 87 4282300. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.com.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 ratowniczych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa dwóch łodzi ratowniczych.Przedmiot zamówienia został podzielony 

na 2 części. Zadanie nr 1 - Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 6,5m. 2) Zadanie nr 2 - 

Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 8 m. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

http://www.mopr.com.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.14.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

16.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 



Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniane 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 spełnianiu 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego 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 zakresie dokumentu wymienionego w części III.5 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany jest do łączyć do oferty świadectwo uznania Polskiego 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. 8) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4.2 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - termin realizacji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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 lit b - e 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.mopr.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W 

sekretariacie zamawiającego Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; ul. Nadbrzeżna 

15 11 - 500 Giżycko. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 23.09.2015 godzina 10:40, miejsce: w sekretariacie zamawiającego Mazurskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; ul. Nadbrzeżna 15 11 - 500 Giżycko. 

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: 3) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. 

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: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 6,5m. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łódź ratownicza 

nie może być prototypem. Konstrukcja łodzi, zastosowane materiały i technologia 

budowy muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość jednostki. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.14.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin realizacji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa łodzi ratowniczej o długości do 8 m. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łódź ratownicza 

nie może być prototypem. Konstrukcja łodzi, zastosowane materiały i technologia 

budowy muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość jednostki. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.14.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin realizacji - 10 

 

 
 


