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radiowej i telewizyjnej
2018/S 100-227576
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie
GMDSS-PL
Numer referencyjny: ZP-JL-3800-26/18
II.1.2) Główny kod CPV
32200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa morskiego systemu łączności w
niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o
Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Celem budowy morskiego systemu łączności w
niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz
ochrona życia na morzu. Zasadniczym celem budowy Systemu Łączności w
Niebezpieczeństwie, GMDSS-PL jest stworzenie niezawodnego i nowoczesnego
systemu łączności radiotelefonicznej zapewniającego pokrycie obszaru
odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo oraz polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej (EEZ). System musi być oparty o normy i przepisy wynikające ze
standardów pracy systemów części lądowych systemu GMDSS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 650 406.50 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32571000
51330000
44212200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa morskiego systemu łączności w
niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o
Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Celem budowy morskiego systemu łączności w
niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz
ochrona życia na morzu. Zasadniczym celem budowy Systemu Łączności w
Niebezpieczeństwie, GMDSS-PL jest stworzenie niezawodnego i nowoczesnego
systemu łączności radiotelefonicznej zapewniającego pokrycie obszaru
odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo oraz polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej (EEZ). System musi być oparty o normy i przepisy wynikające ze
standardów pracy systemów części lądowych systemu GMDSS.
Istotą projektu jest utworzenie systemu radiotelekomunikacyjnego w oparciu o
wybudowane stację brzegowe systemu pracujące w paśmie fal VHF oraz paśmie
MF umożliwiającego odbiór wezwań łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z
przyjętymi normami, standardami i wytycznymi przyjętymi dla części lądowej
systemu GMDSS.
Realizacja projektu ma umożliwić:
a) Prowadzenie głosowej korespondencji łączności w niebezpieczeństwie przez
Ośrodki Nasłuchu i Sterowania w strefach A1 i A2 polskiej strefy
odpowiedzialności SAR
b) Obsługę łączności cyfrowej prowadzonej w systemie DSC przez Ośrodki
Nasłuchu i Sterowania w strefach A1 i A2 polskiej strefy odpowiedzialności SAR.
c) Budowę systemu informatycznego zapewniającego prawidłową obsługę
nadchodzących zgłoszeń oraz ocenę sytuacji nawodnej wraz z mechanizmami
weryfikacji otrzymywanych oraz pobierania i prezentacji danych o jednostkach w
dostępnych systemach krajowych i międzynarodowych.
d) Zapewnienie niezbędnych mechanizmów łączności radiowej z łącznością
przewodową w celu realizacji usług dodatkowych (np. TMAS).
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System powinien zapewniać wysoki poziom niezawodności oraz efektywną i
skuteczną działalność Służby SAR oraz zapewnić skrócenie czasu reakcji na
potencjalne i rzeczywiste zagrożenie życia na morzu, akcji zwalczania
zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz w znaczący i bezpośredni sposób
podnieść bezpieczeństwo na obszarach morskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania gwarancji jakości I rękojmi /
Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: System zapewniania jakości ISO 9001 / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany Czas Naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 650 406.50 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ 3.2-33
II.2.14) Informacje dodatkowe
I. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: do
18 miesięcy od dnia podpisania umowy (przy zachowaniu operacyjności systemu
do dnia 31.12.2019 roku).
II. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień wg art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Każdy wykonawca do upływu terminu składania ofert musi przesłać drogą
elektroniczną do Zamawiającego aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej
jednolitym dokumentem (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE.
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o
stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
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najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
2. Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases
/espd/filter?lang=pl. Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi
na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ zostały
opisane w rozdz. VII SIWZ.
4. 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 (Załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
określonych w Rozdziale VI pkt. 7 lit. a) - i) SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. A. wykaże, że wykonał w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— wykonał 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie systemów
radiotelekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto
(słownie: dwa miliony złotych 00/100).
B. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione
osoby:
— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą
wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu i kierowaniu
projektami budowy sieci lub systemów teleinformatycznych na co najmniej 2
(dwóch) projektach (zrealizowanych lub realizowanych) o wartości nie mniejszej
niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) każdy,
— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję specjalisty ds. systemów
radiokomunikacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe, doświadczenie
zawodowe w budowie systemów radiotelekomunikacyjnych dla co najmniej 2
(dwóch) projektów (zrealizowanego lub realizowanego) o wartości nie mniejszej
niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każdy,
— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję specjalisty ds. budowlanych, posiadającą
wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
minimum 2 letniego udokumentowanego doświadczenia zawodowego przy
realizacji 2 (dwóch) projektów o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN
brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) każdy.
II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki,
O których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit c. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli
odpowiednio dla części o którą się ubiega:
a) jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w
rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. B. SIWZ;
b) jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w
rozdz. V. pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) A. SIWZ;
c) Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunek określony w rozdz. V. pkt. 1
ppkt. 2) lit c) B. SIWZ.
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III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
określonych w Rozdziale VI pkt. 7 lit. a) - i) SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
I. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których
mowa we wzorze umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, tj. osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt.
9 lit. a) - d) SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie
przepisu art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a
następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).
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VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej. Kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2018

6z6

29.05.2018 09:02

