
Ogłoszenie nr 368979 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Gdynia: „Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach

bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń

bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja

(wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

http://www.umgdy.gov.pl
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nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny

14500001111, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81338   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

(58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.

Adres strony internetowej (URL): www.umgdy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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tak

www.umgdy.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.umgdy.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Inny sposób: Oferty należy składac w formie pisemnej

Adres:

Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Demontaż i utylizacja

azbestowych szalunków i izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h

Tucana, Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z

zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana)

instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

Numer referencyjny: ZP-JBC-3800-47/16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i

izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana, Modernizacja

(przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych zgodnie z zatwierdzonym projektem po

demontażu szalunków i izolacji, Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z

zatwierdzonym projektem. a)Część I:Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i izolacji

w sterówce i pomieszczeniach bytowych na jednostce k/h Tucana zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz Modernizacja (przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na

jednostce k/h Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków i izolacji,
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b) Część II: Modernizacja (wymiana) instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym

projektem na jednostce k/h Tucana. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym

odpowiednio Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90650000-8

Dodatkowe kody CPV:50241000-6

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 448392.00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

Okres w dniach: 90

II.9) Informacje dodatkowe: I. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie: a) I część zamówienia – max. 90

dni, licząc od dnia podpisania umowy, b) II część zamówienia – max. 90 dni, licząc od dnia

podpisania umowy. II. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

a)w zakresie realizacji I części zamówienia - tj. demontaż i utylizacja materiałów

azbestowych lub z domieszką azbestu, prace stolarsko – szkutnicze b) w zakresie realizacji

II części zamówienia - tj. prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacji W terminie do 5 dni od

podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie

potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, w którym

wskaże listę osób zatrudnionych przy, wykonywaniu czynności, o których mowa w ustępie
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poprzedzającym. W razie zmiany osób zatrudnionych Wykonawca w terminie wyżej

wskazanym jest zobowiązany do ponownego złożenia oświadczenia. Niezależnie od

wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może na

dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów

potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodny z

wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do

prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca

przedkłada żądane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez

Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a)za niezłożenie w

terminie określonym Umową zgodnego z prawdą oświadczenia potwierdzającego

zatrudnienie pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy na umowę o pracę, a także za

niezłożenie w terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających

wymagany poziom zatrudnienia na umowę o pracę – w wysokości 100 zł za każdy dzień

opóźnienia,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy wykażą, że: • w zakresie części I Zamówienia: wykonał w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na remoncie, przebudowie,

modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń bytowych lub sterówki statku/kutra o

wartości każdej z usług nie niższej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych )

brutto. • w zakresie części II Zamówienia: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, dwie usługi polegające na instalacji systemu klimatyzacji

lub jej modernizacji (wymianie) na statku/kutrze o wartości każdej z usług nie

niższej niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24

ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

nie
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Termin wykonania 20

Gwarancja 20
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie

ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby

ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania

tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania

ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne

wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja

elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu

zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian:

1) w zakresie I części zamówienia : § 7. Zmiany umowy 1.Wszelkie

zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W ramach realizacji

niniejszej umowy dopuszcza się aneksowanie zgodnie z zapisami art.144

Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity

tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) po spełnieniu przesłanek

zawartych w tym przepisie. 1) w zakresie II części zamówienia : § 7.

Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą

być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. 2. W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza się

aneksowanie zgodnie z zapisami art.144 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku

Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164

z późn. zm.) po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:

Data: 29/12/2016, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 29/12/2016 okres w dniach: 30

(od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na

badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,

przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. 2) Do oferty należy również załączyć

wypełniony formularz cenowy sporządzony odrębnie dla każdej

części zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

odpowiednio Załącznik nr 3A, 3B do SIWZ.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT
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CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Demontaż i utylizacja azbestowych szalunków i

izolacji w sterówce i pomieszczeniach bytowych oraz Modernizacja

(przebudowa) sterówki oraz pomieszczeń bytowych na jednostce k/h

Tucana zgodnie z zatwierdzonym projektem po demontażu szalunków

i izolacji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4A do SIWZ -

Specyfikacja techniczna dla I części zamówienia. Dane ogólne

jednostki: Długość: 21,87 m Szerokość:5,70 m Wysokość: 2,80 m

Zanurzenie: 2,10 m Nośność: 24,07 T Pojemność brutto: 80,24 T

101. Przyjęcie statku: a. przeprowadzenie prac związanych z

przyjęciem jednostki na czas demontażu i utylizacji materiałów

niebezpiecznych oraz modernizacji jednostki wg projektu

modernizacji b. podłączenie i dostawa energii elektrycznej, c.

zabezpieczenie pod względem BHP i P.Poż, d. zabezpieczenie

wywozu śmieci, e. zapewnienie warunków socjalnych, sanitarnych

i przepustek dla załogi i pracowników Wydziału Usług

Remontowych Taboru Pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni f.

zapewnienie telefonu alarmowego. g. miejsce wykonania remontu :

u Wykonawcy h. w przypadku wykonania remontu poza terenem

Trójmiasta – koszt dostarczenia jednostki CZĘŚĆ

ELEKTRYCZNA 102. Odłączyć i zdemontować aparaturę

nawigacyjną i kontrolno-sterującą w starówce w rejonie objętym

wymianą szalunków ściennych i sufitowych, izolacji termicznej i

przeciwpotnej, z wyłączeniem dziobowego pulpitu sterującego.

Oznakować podłączenia, zabezpieczyć części wrażliwe (ekrany,

przyciski), składować w bezpiecznym miejscu na czas remontu

jednostki. 103. Odłączyć kable od istniejących opraw
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oświetleniowych w części mieszkalno - bytowej i w sterówce.

Zdemontować oprawy. Poprowadzić i podłączyć kable do nowej

lokalizacji opraw, z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego

zgodnie z projektem. 104. Odłączyć, zabezpieczyć kable do

czujek, wyłączników i gniazdek w rejonach objętych

modernizacją wnętrz. Zabezpieczyć wyłączniki/czujki/gniazdka

do czasu ponownego montażu. Montować i podłączyć czujki ,

wyłączniki i gniazdka w nowej lokalizacji zgodnie z projektem.

105. Zamontować i podłączyć uprzednio zdemontowaną

aparaturę nawigacyjną i kontrolno-sterującą w jej nowych

lokalizacjach w sterówce zgodnie z projektem. DEMONTAŻ I

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 106.

Zabezpieczenie strefy prac, postawienie kurtyn pyłowych 107.

Demontaż szalunków ściennych i sufitowych w rejonie części

mieszkalno – bytowej i w sterówce, a następnie je zutylizować,

108. Usunąć istniejące izolacje w części mieszkalno – bytowej i

w sterówce, a następnie je zutylizować, 109. Usunąć istniejącą

wykładzinę oraz posadzki betonowe w części mieszkalno –

bytowej i w sterówce, a następnie je zutylizować, 110.

Zdemontować: a. stare meble w rejonach : kabina, mesa,

sterówka , b. istniejące drzwi wewnętrzne, c. zdemontować

istniejące wykładziny podłogowe i wylewki w części mieszkalno

– bytowej i w sterówce, a następnie je zutylizować. 111.

Pakowanie, transport i przekazanie materiałów do

wyspecjalizowanej utylizacji 112. Doczyszczenie pomieszczeń

sprzętem odpylającym z zastosowaniem filtrów HEPA 113.

Wykonanie pomiarów na zawartość włókien azbestowych w

powietrzu w 3 punktach przed i po zakończeniu prac – razem 6

pomiarów. CZĘŚĆ WYPOSAŻENIOWA (Modernizacja) 115.

Zdemontować wyposażenia sterówki z wyłączeniem dziobowego

pulpitu sterującego. 116. Zamontować nową izolację z wełny

mineralnej wg załączonego projektu . 117. Wykonać

modernizację zabudowy wnętrz wg załączonego projektu

(zatwierdzonej odpowiednio dokumentacji przez PRS i
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Zamawiającego): • montaż nowych ścianek działowych wg

nowej aranżacji części mieszkalno bytowej, • montaż nowych

mebli wg nowej aranżacji części mieszkalno bytowej, •

montaż nowych drzwi, • montaż i podłączenie nowego

zlewozmywaka w mesie, • montaż nowych pokryć

podłogowych. • montaż nowych poręczy w zejściówce do

mesy z mostka. • Montaż fotela sternika po renowacji, •

Montaż rolet przeciw-słonecznych w sterówce, z

wykorzystaniem folii polaryzującej z mechanizmem

łańcuszkowym, bez kaset, z prowadnicami, • montaż nowych

opraw oświetleniowych i gniazdek zasilających, • montaż

czujek . • montaż osprzętu nawigacyjnego i kontrolno –

sterującego w sterówce. 118.Przeprowadzić renowację

tapicerki fotela sternika. UWAGA Wykonawca zobowiązany

jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz

gotowych produktów. Wycena musi uwzględniać również

ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych. Wycena

Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne

technologicznie prace związane z wykonaniem

poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej

oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów szkodliwych

dla środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej

jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i

atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń,

materiałów, części oraz całych systemów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 299000

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach:

90
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Termn wykonania 20

Gwarancja 20

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin

Wykonania zamówienia - max. 90 dni licząc od dnia

podpisania umowy

Część nr: 2    Nazwa: Modernizacja (wymiana) instalacji

klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem na jednostce

k/h Tucana

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 4B do SIWZ -

Specyfikacja techniczna dla II części zamówienia. Dane

ogólne jednostki: Długość: 21,87 m Szerokość: 5,70 m

Wysokość: 2,80 m Pojemność brutto: 80,24 T Nośność:

24,07 T Zanurzenie: 2,10 m 101. Przyjęcie statku a.

przeprowadzenie prac związanych z przyjęciem jednostki

na czas wymiany stacji klimatycznej i utylizacji czynnika

R22, b. podłączenie i dostawa energii elektrycznej, c.

zabezpieczenie pod względem BHP i P.Poż, d.

zabezpieczenie wywozu śmieci, e.zapewnienie warunków

socjalnych, sanitarnych i przepustek dla załogi i

pracowników Wydziału Usług Remontowych Taboru

Pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni f. zapewnienie

telefonu alarmowego, g. miejsce wykonania remontu : u

Wykonawcy h. w przypadku wykonania remontu poza

terenem Trójmiasta – koszt dostarczenia jednostki 102.
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Demontaż i wystawienie obecnej stacji klimatu z

pomieszczenia socjalnego, 103. Usunięcie i utylizacja z

systemu starej klimatyzacji czynnika R22 104. Dostawa i

montaż nowej stacji klimatu zgodnie z załączonym

projektem, 105. Ułożenie i podłączenie wszelkich

przewodów : nadmuchowych, elektrycznych oraz

rurociągów jak również wymienników zgodnie z

załączonym projektem, 106.Ułożenie izolacji zgodnie z

projektem, 107. Uruchomienie klimatyzacji, zdanie

całości prac dla PRS i Zamawiającego. UWAGA

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

wszystkich materiałów i części oraz gotowych

produktów. Wycena musi uwzględniać również ceny

dostaw i wymian poweryfikacyjnych. Wycena

Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne

technologicznie prace związane z wykonaniem

poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji

remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji

odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej

dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR,

instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla

dostarczonych i nowo montowanych urządzeń,

materiałów, części oraz całych systemów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50241000-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 149392

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

dniach: 90

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
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Cena 60

Termin wykonania 20

Gwarancaja 20

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin

Wykonania zamówienia - max. 90 dni licząc od

dnia podpisania umowy
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