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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285325-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
2018/S 125-285325

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
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: Jadwiga Bogusiewicz-Curzytek, 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:
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „Tucana” i „Hydrograf”
Numer referencyjny: ZP-JBC-3800-31/18

II.1.2) Główny kod CPV
50241000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy pod nadzorem PRS na
jednostkach pływających: „Tucana” oraz „Hydrograf 10” w 2018 roku.
A) I część zamówienia: Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „Tucana” w 2018 roku.
B) II część zamówienia: Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „Hydrograf 10” w 2018 roku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 5 A do SIWZ - dla I części zamówienia oraz
załącznik nr 5B do SIWZ - dla II części zamówienia, tj. Specyfikacje remontowe dla w/w jednostek, w których
szczegółowo określono zakres prac remontowych.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącej odpowiednio Załącznik nr 4A do SIWZ Dla I części zamówienia oraz Załącznik nr 4B do SIWZ dla II
części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 650 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „Tucana” w 2018 roku.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50241000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce cumowania jednostki: Port Gdynia, Basen Prezydenta.

II.2.4) Opis zamówienia:
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej Tucana w 2018 roku.
a) opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy PRS pod nadzorem
PRS na jednostce Tucana. Zakres prac określony został w Specyfikacji remontowej Seria: 100, 200, 300
Dane ogólne jednostki Tucana:
Długość całkowita: 21,87 m
Szerokość całkowita: 5,70 m
Wysokość boczna: 2,80 m
Wyporność: 80,24 T
Zespół napędowy: silnik główny Volvo Penta TAMD 122A - 2szt., przekładnia R 16.5.
Zanurzenie max: 1,75 m
Miejsce cumowania jednostki: Port Gdynia, Basen Prezydenta.
Zamawiający pokryje koszt transportu jednostki do wykonawcy do 50Mm z Portu Gdynia
b) termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
c) kod CPV 50.24.10.00-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: I cześć
zamówienia 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „Hydrograf 10” w 2018 roku.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce cumowania jednostki: Port Gdynia, Basen Prezydenta

II.2.4) Opis zamówienia:
Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej Hydrograf 10 w 2018 roku.
a) opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu odnowienia klasy PRS pod nadzorem PRS
na jednostce Hydrograf-10. Zakres prac określony został w Specyfikacji remontowej Seria: 100, 200,300.
Dane ogólne jednostki Hydrograf-10:
Długość całkowita: 18,09 m
Szerokość całkowita: 4,29 m
Wysokość boczna: 2,00 m
Zanurzenie maks: 1,50 m
Wyporność: 42,71 T
Silnik: SW 680 M2
PRS - *mKM III Lm2
Budowa SMW w Gdyni 1960 r.
Typ – hydrograf III,
Silnik: Silnik główny Delfin 2 UE 680/193/1, Przekładnia SR-16,5
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Miejsce cumowania jednostki: Port Gdynia, Basen Prezydenta
Zamawiający pokryje koszt transportu jednostki do wykonawcy do 50Mm z Portu Gdynia.
b) termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy,
c) kod CPV 50241000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: II cześć
zamówienia - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej jednolity dokument (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 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.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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3. 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.
4. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24. Ust. 1 pkt 13,14 i 21, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenia do udziału w
postępowaniu
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego;
e) wykazu 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – 2 (dwie) usługi polegające na
wykonaniu remontu jednostki pływającej o wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście
tysięcy złotych 00/100) każda, przy czym każda z tych usług obejmowała w swoim zakresie prace kadłubowe
oraz maszynowe.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) jeden z wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia (zarówno w odniesieniu do I jak i II części zamówienia) wykaże samodzielne spełnianie
warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c).
6. 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 następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24. Ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenia do udziału w
postępowaniu
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b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego;
e) wykazu 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
(w zakresie I oraz II części zamówienia)
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym odpowiednio dla części I
zamówienia załącznik nr 4A do SIWZ oraz dla części II zamówienia załącznik 4B do 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: 14/08/2018
Czas lokalny: 09:45
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2018
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:

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

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:
29/06/2018
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