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SPECYFIKACJA |STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENlA
- dolej zwono ,,S|WZ"

Postępowclnie o udzieIenie zonlowienio publicznego -- doIej zwcrne ,,postępowoniem" - 1est
prowo<1zorle zgodnie z przepisomi t,lstowy z dnio 29 slycznia 2004 roku Prowo zornowien
pubIicznyc1-1 (t.j. Dz, U. z 20l7 r. poz. 1579, ze zm.) dolej zw<rrlej ,,PZP . Postępowclnie 1est
prowccJzone w trybie przetorgu nieogroniczonego o wortości szocunkowej ponize1 progow
okre,.ślonych w przepisoch wydonych no pocjstowie ort. l l usl. B Pzp. Postępow<lnie o udzIelenie
zornówienicl prowodzi się w języku po|skim.

lslotne terminy w niniejszym posiępowoniu:

Termin skłodonio oferl upływo w dniu l7.05.20'18 r,, godz. l1:00
Oiworcie ofert nostqpi w dniu l 7.05.2018 r., godz. 1 1 : l 5

Nozwo nodono zomówieniu:

Wykononie i doslowo fobrycznie nowego slotku inspekcyjnego
Wroz z WyposoŻeniem techniczno - eksplootocyjnym.

Znok sprowy: Gż-226-04 l 1 B

DY
Urrtdu

Gizycko, kwiecien 20lB r.
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sPls TREśC! :

Rozdzioł l Nozwo iodres Zomowiojqcego
Rozdzioł ll Tryb udzielenio zomówienio
Rozdzioł lll Opis pzedmiotu zomówienio
Rozdzioł lV Termin wykononio zomówienio
Rozdzioł V Worunki udziołu w postępowoniu oroz opis sposobu dokonywonio oceny

spełnionio tych worunków
Rozdzioł Vl Podstowy wykluczenio, o których mowo w ort. 24 ust. 5
Rozdzioł Vll Wykoz oświodczeń lub dokumentów. poiwierdzojqcych spełnionie worunków

udziołu w posiępowoniu oroz brok podstow do wykluczenio
Rozdzioł Vlll lnformocje o sposobie porozumiewonio się zomowiojqcego z wykonowcomi oroz

pzekozywonio oświodczeń lub dokumeniów, o toże wskozonie osób
uprownionych do porozumiewonio się z wykonowcomi

Rozdzioł lX Wymogonio dotyczqce wodium
Rozdzioł X Termin zwiqzonio ofertq
Rozdzioł Xl Opis sposobu pzygotowonio ofert izowortość oferty
Rozdzioł Xll Miejsce oroz termin skłodonio iotworcio ofert
Rozdzioł Xlll Opis sposobu obliczenio ceny
Rozdzioł XlV Oferio wspólno ipodwykonowstwo
Rozdziqł XV Opis kryteriów, którymizomowiojqcy będzie się kierowoł pzy wyboze oferty, wrazz

podoniem wog tych kryteriów isposobu oceny ofert
Rozdzioł XVl lnformocje o formolnościoch, jokie powinny zostoć dopełnione pzy wyborze oferty

w celu zoworcio umowy
Rozdzioł XVll Wymogonio dotyczqce zobezpieczenio nolezytego wykononio umowy
Rozdzioł XVlll lstoine dlo stron postonowienio, ktore zost<rnq wprowodzone do treści zowieronej

umowy, zmiony umowy
Rozdzioł XIX Pouczenie o środkoch ochrony prownej pzysługujqcych wykonowcy w toku

posiępowonio o udzielenie zomówienio
RozdziołXX lnformocjeuzupełniojqce

Wykoz zołqczników:

l. Formuloz oferty
2. Oświodczenie o spełnioniu worunkow udziołu
3. Oświodczenie o broku podstow wykluczenio
4. Wykoz dostow
5. Szczegółowy opis pzedmiotu zomówienio/ specyfikocjo techniczno
6. Wzór oświodczenio dot. przynoleżnoścido grupy kopitołowej
7. Wzór zobowiqzonio podmiotu tzeciego
B. Wzór Umowy
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N AzW A :l ADRES z AM Aw l AJ ĄcEG o

Zomowiojqcym jest Uzqd Żeglugi Śródlqdowej w GiĄcku, ul" Łuczońsko
posiodojqcym numery NlP: 845-1 8-64-675, REGON: 000ó8ó990, ldentyfikotor:
42B 56 5l, odres e-moil do korespondencji w sprowie: o.pilecko@qiz.uzs.gov.pl

5 l 1-500 Giżycko,
000ó8ó990, Iel. 87/

il. TRyB IJDłIELEN| A zAMÓwtENlA

Postępowonie o udzielenie zomówienio publicznego prowodzone
nieogroniczonego poniżej progów ustolonych no podstowie ort. l l
zomówień publicznych (tj. Dz. U,z2017 r.poz.1579 ze zm.), dolej PZP.

jest w
ust. B

trybie pzetorgu
ustowy - Prowo

lll. oPts PRzEDMtoTU zAMóWtENlA

]. Pzedmiotem zomówienio jest wykononie i dostowo fobrycznie nowego stotku inspekcyjnego
(nie prototypowego) wroz z wyposożeniem techniczno - eksplootocyjnym oroz pżyczepq
podłodziowq (szt. l ) o porometroch i włościwościoch określonych szczegółowo w zołqczniku
nr 5 do SIWZ.
W zokres pzedmiotu zomówienio wchodzi:
o) Dostowo stotku do siedziby Zomowiojqcego (Giżycko, miejsce do ustolenio)
b) Pzeszkolenie użytkowników,
c) Serwis gworoncyjny

Wspólny Słownik Zomowień (CPV):
34500000-2 Stotki i łodzie
3452 l 000-5 Łodzie specjolistyczne

Szczegołowy opis pzedmiotu zomówienio określony zostoł w zołqczniku nr 4 do S|WZ -
specyfikocjo tech niczno.
Wykonowco wykono coły pzedmiot zomówienio zgodnie z niniejszq Specyfikocjq lstotnych
Worunków Zomówienio wroz z jej zmionomi wynikojqcymi z odpowiedzi udzielonych
Wykonowcom, wzorem umowy, okiuolnq wiedzq technicznq oroz obwiqzujqcymi pzepisomi,
w oporciu o w/w moterioł wyjściowy.
Wykonowcy ponoszq wyłqcznq odpowiedziolność zo zbodonie z noleżytq storonnościq S|WZ i

kożdego uzupełnienio do S|WZ wydonego podczos postępowonio o udzielenie zomówienio
oroz uzyskonie informocji, które w jokikolwiek sposób mogq wpłynqć no wortość oferty lub
wykononie pzedmiotu zomówienio.
Wykonowco uwzględni w swojej ofercie wszelkie koszty wynikojqce z wymogoń określonych w
S|WZ i umowie no podsiowie włosnych kolkulocji i szocunków, o w szczególności koszty
moteriołów, tronsport. rozłodunku, próby no wodzie, stonowiqcych pzedmiot zomówienio. W
przypodku wqtpliwości przyjmuje się, że Wykonowco podejmie się wszelkich proc (zodoń)
niezbędnych do prowidłowej reolizocji pzedmiotu umowy.
Wymogonio określone w ort. 29 ust. 3o Pzp. - Przedmiot zomówienio nie obejmuje czynności,
których wykononie polego no wykonywoniu procy w sposób określony w ort. 22 § l ustowy z
dnio 2ó czerwco 1974r. - kodeks procy (Dz. U. z2O1B r., poz. 10B.)
Specyfikocjo istotnych worunków zomówienio znojduje się no stronie internetowej od dnio
publikocjiw Biuletynie Zomówień Publicznych do upływu terminu skłodonio ofert.

J.

4.

Ę

7.

B.

9.
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lv. TERMIN }vyl(oNANlA zAMowlENtA , GWARANCJA

l.
2.

Pzedmiot zomówienio noleży dostorczyć do 23 poździerniko 20l8 r.
Zo dzień reolizocji pzedmiotu umowy uwożo się protokolornie potwierdzony pżez
Zomowiojqcego dzień dokononio odbioru końcowego, tj. dzień podpisonio pzez obie strony
protokołu odbioru bez uwog.
Wykonowco zobowiqzony jest do przygotowonio i pzekozonio Zomowiojqcemu nojpóźniej no
dzień odbioru końcowego wszystkich wymogonych prowem oroz pżez Zomowiojqcego
dokumentów, tj. świodectw, certyfikotów, wyników prób, deklorocji zgodności, zoświodczeń
włoŚciwych jednostek i orgonów, i innej niezbędnej dokumentocji powykonowczej pzedmiotu
Umowy.
Wykonowco jest odpowiedziolny wobec Zomowiojqcego z tylułu rękojmi i gworoncji pnez
okres minimum24 miesięcy od dnio podpisonio protokołu odbioru końcowego.
Wykonowco w formulozu oferty powinien podoć deklorowony okres gworoncji. Okres
gworoncji stonowijedno z kryteriow oceny ofert.
Okres rękojmi odpowiodo zodeklorowonemu okresowi gworoncji.

J.

+"

5.

6.

v. WARUNKI UDzlAŁU w PosTĘPoWANlU oRAz oP,s sPosoBU D9KoNyWAN,A
ocENy SPEłN,AN, A WCH WARUNKÓW

l. W postępowoniu mogq wziqć udzioł Wykonowcy, klorzy spełniojq worunki określone w S|WZ
oroz nie podlegojq wykluczeniu z postępowonio no podstowie or. 24 usI. 1 pkt 13 _22
(pzesłonki obligotory.ine) oroz ań. 24 usi. 5 pkt 2 (pzesłonki fokultotywne) ustowy prowo
zomówień publicznych.

Zomowiojqcy wymogo, oby Wykonowcy spełnioli worunki udziołu w postępowoniu
dotyczqce:
o) zdolnoŚci technicznej - zomowiojqcy wymogo, oby wykonowco wykonoł noleżycie w

okresie ostotnich izech lot przed upływem terminu skłodonio ofert, o jeżeli okres
prowodzenio dziołolności jest krotszy - w tym okresie, minimum jednq dostowę łodzi
motorowej o wortości co nojmniej500 000,00 zł brutto.

Oceno spełnienio pżez wykonowcę worunków udziołu w postępowoniu nostqpi no
podstowie pzedłożonych w ofercie oświodczeń lub dokumentów, których wykoz zostoł
określony w części Vll.
Zomowiojqcy, zgodnie z ort. 24oo, nojpierw dokono oceny ofert, o nostępnie zbodo cl1
Wykonowco, ktorego oferto zostonie oceniono joko nojkozystniejszo, nie podlego wykluczeniu
oroz spełnio worunki udziołu w postępowoniu.

Oceno spełnionio worunków zostonie dokonono dwuetopowo:
Etop l - oceno wstępno wszystkich Wykonowców no podstowie złożonych oświodczeń, wg
zołqczników do SlWZ, wg formuły spełnio/nie spełnio.
Etop ll - dotycll wyłqcznie Wykonowcy, którego oferto zgodnie z pzepisomi Ustowy zostonie
nojwyżej oceniono. Oceno nostqpi zgodnie z włościwymi pzepisomi Ustowy w oporciu o
informocje zoworte w dokumentoch złożonych pzez Wykonowcę.

4.

Ą
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vl. poDsTAwy wyKLUCzENlA, o rcónvcH MowA w ART. 24ltsT. 5

l. O udzielenie zomówienio może ubiegoć się Wykonowco, który nie podlego wykluczeniu
z postępowonio w okolicznościoch, o których mowo w ort" 24 ust.S pkt 2 Ustowy, ij.:

o) ktory w sposób zowiniony powożnie noruszył obowiqzki zowodowe, co podwożo jego
uczciwoŚĆ, w szczególności gdy wykonowco w wyniku zomiezonego dziołonio lub
roŻqcego niedbolsiwo nie wykonoł lub nienolezycie wykonoł zomówienie, co
zomowiojqcy jest w stonie wykozoć zo pomocq stosownych środków dowodowych;

{W PzyPodku skłodonio ofeńy wspólnej ww. oświodczenie skłodo kożdy z wykonowców skłodojqcych
ofertę wspólnq. W/w dokument noleĄ złoĄć w oryginole.)

Oceno spełnienio pzez wykonowcę worunków, o których mowo w niniejszym rozdziole nostqpi
no podstowie pzedłożonych w ofercie oświodczeń lub dokumentów, których wykoz zostoł
określony w części Vll.

vtt. wyKAz oŚw,ąoczEŃ LuB DoKuMENrów, porwERDzAJĄcycH sIEłN,AN,E
WARUNKOW UDZ|AŁU W POSIĘPOWANIU ORA? BRAK PODSTAW DO WYKLUCZEN|A

l. Wykoz wymogonych w posiępowoniu oświodczeń lub dokumentów, skłodonych przez
wszystkich Wykonowców wroz z ofeńq (formulorzem ofeńowym - zołqcznik nr 1 do SIWZ):

l} No potwierdzenie spełnionio worunkow udziołu w postępowoniu wykonowco skłodo wraz z
ofertq oŚwiodczenie dotyczqce spełnionio worunków udziołu w postępowoniu - zołqcznik nr
2 do SIWZ.

2) No potwierdzenie broku podstow wykluczenio w postępowoniu wykonowco skłodo wroz z
ofertq oŚwiodczenie dotyczqce pzesłonek wykluczenio z postępowonio - zołqcznik nr 3 do
slWZ

Uwaga:

OŚwiadczenie dot" braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegajqcych się
o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których wykonawca się powołuje w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
W postępowaniu i podmiotach trzecich składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegajqcych się
o zamówienie (pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie).

Wykonowco, który powołuje się no zosoby innych podmiotow w celu wykozonio broku podstow
do wykluczenio i spełnionio worunków udziołu w postępowoniu zomieszcza o tych podmiotoch
informocje w oświodczenioch, o których mowo wyżej.

Wykonowco, ktory zomiezo powiezyć wykononie części zomówienio oodwykonowcom. no
zosobv których się oowołuie, w celu wykozonio broku isinienio wobec nich podsiow wykluczenio
zudziołu w posiępowoniu zomieszczo o podwykonowcoch informocję w oświodczeniu, o którym
mowo w usi. 1 pkt 2).

2. Wykoz wymogonych oŚwiodczeń i dokumentów skłodonych przez wykonowcę NA WEZWANIE
ZAMAW|AJĄCEGO:
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2.1 W celu potwierdzenio spełnionio pzez wykonowcę worunków udziołu w postępowoniu,
okreŚlonych w Rozdziole V ust. 2,lomowiojqcy wezwie wykonowcę do złożenio w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni ierminie - oktuolnych no dzień złożenio n/w oświodczeń lub dokumentow:

1) dot. zdolności technicznej - w celu potwierdzenio spełnienio pnez wykonowcę worunków
udziołu w posiępowoniu w tym zokresie zomowiojqcy żqdo:

wvkozu dostow wykononych w okresie ostotnich tzech loi pzed upływem terminu skłodonio
ofert, o jeżeli okres prowodzenio dziołolności jest krótszy - w tym okresie, wrQz z podoniem ich
wortoŚci, pzedmiotu, dot wykononio i podmiotów, no rzecz których dostowy zostoły wykonone
(okreŚlonych w rozdziole V pkt. 2b SIWZ), oroz zołqczeniem dowodów określojqcych czy te
dostowy zostoły wykonone noleżycie; przy czym dowodomi, o których mowo, sq referencje bqdź
inne dokumenty wystowione pzez podmiot, no rzecz którego usługi były wykonywone, o jeżeli z
uzosodnione1 papzyny o obiektywnym chorokteze wykonowco nie jest w stonie uzyskoc tych
dokumentów - oświodczenie wykonowcy. (zomowiojqcy zoleco wykozystonie zołqczniko nr 4 do
SWZ) - dokumenty potwierdzojqce nolezyte wykononie usług powinny być wydone nie wcześniej
niż 3 miesiqce pzed upływem terminu skłodonio ofert.

w orzvpodku skłodonio ofertv wspólnej wvkonowcy skłodoio jeden wspólnv ww. wvkoz. ww.
oŚwiodczenie noleł złołc w orvqinole, notomiost dowody i inne dokumenty w orvginole lub
kopii ootwierdzoneizo zqodność z oryginołem.

2.2W celu wykozonio broku podstow do wykluczenio wykonowcy z postępowonio, Zomowiojqcy
wezwie wykonowcę do złożenio w wyznoczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie - oktuolnych no
dzieńzłożenio n/w oświodczeń lub dokumentów:

Zomowiojqcy nie wymogo zodnego dokumentu w tym zokresie. Oceny dokono no podstowie
złożonych oświodczeń.

3. W celu potwierdzenio broku podstowy wykluczenio wykonow cy z udziołu w postępowoniu o
udzielenie zomówienio o ktorej mowo w ort. 24 vst, l pki. 23 Pzp. stosownie do treści ort.24
ust. l l Pzp Ustowy, kożdy Wykonowco, który złożył ofertę w terminie 3 dni od zomieszczenio
przez Zomowiojqcego no stronie internetowej informocji z otworcio ofert. o której mowo w
ort. Bó ust.5, pzekozuje zomowiojqcemu oświodczenie o pzynoleżności lub broku
pzynoleżnoŚci do tej somej grupy kopitołowej, o której mowo w ort. 24 ust.1 pkt 23 Ustowy.
Wraz z oświodczeniem Wykonowco może pzedstowić dowody, że powiqzonio z innym
wykonowcq nie prowodzq do zokłócenio konkurencji w postępowoniu o udzielenie
zomowienio - zoleco się użycie wzoru oświodczenio, stonowiqcego zołqcznik nr ó do S!WZ.

w pzvpodku skłodonio ofertv wspólnej ww. oświodczenie skłodo kożdv z wykonowców
skłodoiocych oferte wspólno. W/w dokument nolezv złołć w orvginole.

4. W celu potwierdzenio, że oferowony pzedmiot zomówienio odpowiodo wymogoniom
okreŚlonym przez zamowiojqcego, zomowiojqcy żqdo dokumentow typu foldery i opisy,
kotologi, szkice, rysunki, potwierdzojqce porometry techniczne spzętu. Dlo umożliwienio
Zomowiojqcemu weryfikocji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienio worunków
gronicznych, okreŚlonych w zołqczniku nr 2 do S|WZ noleży dołqczyc do oferty moterioły
opisowe pochodzqce od producenio: oryginolne ulotki, kotologi, opisy przedmiotu
zomowienio, dokumentocję iechnicznq oferowonego spzętu/ pzedmiotu zomowienio.
instrukcje obsługi itp.

Stosowne moteriołv opisowe pochodzoce od producento nolezv zołoczvć w orvoinole lub joko
kserokopie ooświodczone zo zoodność z orvqinołem.
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7.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zopewnienio odpowiedniego pzebiegu postępowonio o
udzielenie zomówienio. zomowiojqcy może no kożdym etopie postępowonio wezwoć
wykonowców do złożenio wszystkich lub niektórych oświodczeń lub dokumentow
potwierdzojqcych, że nie podlegojq wykluczeniu, spełniojq worunki udziołu w postępowoniu,
o jeżeli zochodzq uzosodnione podstowy do uznonio , że ńożone upzednio oświodczenio lub
dokumenty nie sq już oktuolne, do złożenia oktuolnych oświodczeń lub dokumentów" W
przypodku wqtpliwości zomowiojqcy wezwie, w wyznoczonym pżez siebie ierminie, do
żożenio wyjośnień dotyczqcych oświodczeń idokumentów, o których mowo w ort.25 ust. l
ustowy.

ó. Jeżeli wykonowco uchylo się od zoworcio umowy lub nie wnosi wymogonego
zabezpieczenio noleżytego wykononio umowy, zomowiojqcy może zbodoć, czy nie podlego
wykluczeniu oroz czy spełnio worunki udziołu w postępowoniu wykonowco, który złożył ofertę
nojwyżej ocenionq spośród pozostołych ofert.

Zomowiojqcy pobieze z elektronicznych rejestrów Centrolnej Ewidencji Dziołolności
Gospodorczej i/lub Krojowego Rejestru Sqdowego dokumenty rejestrowe dotyczqce
Wykonowcy. W pzypodku Wykonowców ktorzy nie podlegojq wpisowi do wyżejwskozonych
rejestrów w formulozu ofertowym nolezy podoć odres strony internełowej, z której
Zomowiojqcy pobieze z ogólnodostępnych i bezpłotnych boz donych dokumeni/y lub
dołqczyć do oferty dokument/y wskozujqce no uprownienie do jej podpisonio. W pzypodku.
wykonowców zogronicznych nolezy dołqczyć do oferty tłumoczenie niniejszych
dokumentów no język polski.

Jezeli jest to niezbędne do zopewnienio odpowiedniego przebiegu postępowonio o
udzielenie zomówienio, zomowiojqcy moze no kożdym etopie postępowonio wezwoć
wykonowców do złożeniq wszystkich lub niekiorych oświodczeń lub dokumentow
potwierdzojqcych, ze nie podlegojq wykluczeniu, spełniojq worunki udziołu w postępowoniu,
o jeżeli zochodzq uzosodnione podstowy do uznoniq, że źożone upzednio oświodczenio lub
dokumenty nie sq już okiuolne, do złożenia oktuolnych oświodczeń lub dokumentów. W
pzypodku wqtpliwości zomowiojqcy wezwie, w wyznoczonym pżez siebie terminie, do
złożenio wyjośnień doiyczqcych oświodczeń idokumentów, o kiórych mowo w oń.25 ust. l

ustowy.

9. Jeżeli wykonowco uchylo się od zoworcio umowy lub nie wnosi wymogonego
zobezpieczenio noleżytego wykononio umowy, zomowiojqcy moze zbodoć, czy nie podlego
wykluczeniu oroz czy spełnio worunki udziołu w postępowoniu wykonowco, który złożył ofertę
nojwyżej ocenionq spośród pozostołych ofeń.

l0. Potencjoł podmiotu lrzeciego - wz6r zobowiqzonio - zołqcznik nr 7 do SIWZ.

l ) Wykonowco, zgodnie z ort. 22o może w celu potwierdzenio spełnionio worunków
udziołu w postępowoniu, polegoć no zdolnościoch technicznych lub zowodowych lub
sytuocji finonsowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezoleżnie od chorokteru
prownego łqczqcych go z nim stosunków prownych.

2) Wykonowco, który polego no zdolnościoch lub sytuocji innych podmiotów, musi
udowodnić zomowiojqcemu, że reolizujqc zomówienie, będzie dysponowoł
niezbędnymi zosobomi tych podmiotów, w szczególności pzedstowiojqc zobowiqzonie
tych podmiotów do oddonio mu do dyspozycji niezbędnych zosobów no potzeby
reolizocji zomówienio.

3) Wykonowco, który polego no sytuocji finonsowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiodo solidornie z podmiotem, który zobowiqzoł się do udostępnienio zosobów, zo
szkodę poniesionq pżez zamowiojqcego powśtołq wskutek nieudostępnienio tych
zosobów, chybo że zo nieudostępnienie zosobów nie ponosiwiny.

Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 11-500 Giżycko
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4) Jeżeli zdolności techniczne lub zowodowe lub sytuocjo ekonomiczno lub finonsowo
innego podmiotu, nie potwierdzojq spełnienio pzez wykonowcę worunków udziołu w
postępowoniu lub zochodzq wobec tych podmiotów podstowy wykluczenio.
wykonowco w terminie określonym pżezzomowiojqcego powinien:

o) zostqpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotomilub
b) zobowiqzoĆ się do osobistego wykononio odpowiedniej części zomówienio i

wykozoĆ zdolnoŚci techniczne lub zowodowe lub sytuocję finonsowq lub
ekonomicznq, w celu potwierdzenio spełnionio worunków udziołu w
postępowoniu.

5) Jeżeli wykonowco polego no zosoboch innych podmiotów no zosodoch, o ktorych
mowo w pkt 1), w celu wykozonio broku istnienio wobec nich podstow wykluczenio oroz
spełnionio, w zokresie w jokim powołuje się, no ich zosoby, worunków udziołu w
postępowoniu, zomieszczo informocje o tych podmiotoch w oświodczenioch, zołqcznik
2 i3 do SIWZ.

Wykonowco, który w ofercie nie wskoże, że będzie polegoł no zosoboch innych podmiotów, nie
będzie mógł no elopie późniejszym powołoć się no zosoby podmiotów trzecich w celu
wykozonio spełnionio worunków udziołu.

Vlll .., INĘqRMACJE, ;,,o. sPo§oBlE= PoRozuMlEWANlA.== §lę, 
,,ŻAMAWIAJĄCEGo

z $yKoNAry§AMl, oRA,z, . 
pRzrKAzYweŃn oŚwlłDczrŃ tuB, DokUMEŃ'Tów,A TAKżE wśkAzłtłi]E.,.,osóB UpRAWNloNycH Do ,poRozUMlEWANlA slĘ

Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postępowoniu oświodczenio, wnioski, zowiodomienio oroz informocje
Zomowiojqcy i Wykonowcy pzekozujq zgodnie z wyborem Zomowiojqcego w formie
pisemnej lub pocztq elektronicznq. Adres poczty elektronicznej Zomowiojqcego służqcy
do korespondencji: o.pilecko@9iz.uzs.qov.pl
W korespondencji kierowonej do zomowiojqcego, nolezy posługiwoć się kożdorozowo

Znokiem Sprowv: Gż-226-04ll 8

Jeśli Zomowiojqcy lub Wykonowco pzekozujq oświodczenio. wnioski, zowiodomienio oroz
informocje drogq elektronicznq kożdo ze stron, no żqdonie drugiej, niezwłocznie
potwierdzo fokt ich otrzymonio. W przypodku niepotwierdzenio ze sirony Wykonowcy
odbioru pzesłonych informocji (pomimo iokiego żqdonio), Zomowiojqcy uzno, że
wiodomość dotorło do Wykonowcy po wydrukowoniu komunikotu pocziy elektronicznejo
dostorczeniu informocji lub wydrukowoniu włościwejstrony z folderu ,,wysłone".
OŚwiodczenio, wnioski, zowiodomienio oroz informocje uwożo się zo wniesione z chwilq,
gdy doszły do zomowiojqcego w toki sposob, że mógł on zopoznoć się z ich treściq tj.
w godzinoch procy zomowiojqcego od poniedziołku do piqtku w godz. l0:O0-14:00.
Zomowiojqcy nie dopuszczo porozumiewonio się zo pomocq foxu.
Adres strony internetowej, no ktorej zomieszczone będzie ogłoszenie, specyfikocjo
istotnych worunków zomówienil orQz inne informocje, (np. zopytonio i wyjośnienio,
modyfikocje SIWZ) wymogone pzepisomi Ustowy to www.giz.uzs.oov.pl
Posiępowonie prowodzone jest w języku polskim, w zwiqzku z czym wszelkie pismo,
dokumenty, oświodczenio, itp. skłodone w trokcie postępowonio między Zomowiojqcym,
o Wykonowcomimuszq być spozqdzone w języku polskim.
Adres do korespondencjijest zomieszczony no tzeciejstronie niniejszejSlWZ. Zomowiojqcy
wymoQo, oby wszelkie pismo zwiqzone z poslępoWoniem były kierowone wyłqcznie no
ten odres.
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?. Osobomi uprownionymido bezpośre,dniego kontoktowonio się z Wykonowcomisq:
o) Łukosz Gieczewski- w sprowoch merytorycznych,
b) Agnieszko Kuczyńsko - w sprowoch procedurolnych

lO. Zomowiojqcy udzieli niezwłocznie wyjośnień nie poźniej niż no 2 dni pzed upływem
terminu skłodonio ofeń, pod worunkiem że wniosek o wyjośnienie treści S|WZ wpłynie do
Zomowiojqcego nie później niż do końco dnio, w którym upływo połowo wyznoczonego
terminu skłodonio ofert.

l l. TreŚĆ pytoń wraz z wyjośnieniomi zomowiojqcy pzekozuje wykonowcom, którym
pzekozoł SlWZ bez ujownionio żródło zopytonio oroz udostępnio no stronie internetowej.

12. W uzosodnionych pzypodkoch zomowiojqcy może pzed upływem terminu skłodonio
ofert zmienić treść specyfikocji istotnych worunków zomowienio. Dokononq zmionę treści
SlWZ zomowiojqcy udostępnio no stronie interneiowej.

13. Jeżeli w wyniku zmiony treści S|WZ nieprowodzqcej do zmiony treści ogłoszenio o
zomówieniu jest niezbędny dodotkowy czos no wprowodzenie zmion w ofertoch,
zomowiojqcy pzedłużo termin skłodonio ofert i zomieszczo informocję no stronie
interneiowej.

X

x WY M AG AN,A DoryczĄCE w AD|IJ M

Zomowiojqcy nie wymogo wniesienio wodium.

].

IERM,N ZW I ĄZANI A OFERT Ą

Okres zwiqzonio ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzonio ofertq rozpoczyno się wroz z
upływem ierminu skłodonio ofert.
Wykonowco somodzielnie lub no wniosek Zomowiojqcego moze przedłvżyc termin
zwiqzonio ofertq, z tym że Zomowiojqcy może tylko roz, co nojmniej no 3 dni pzed
upływem terminu zwiqzonio ofertq, ltvrócic się do wykonowców o wyrożenie zgody no
pzedłuźenie tego terminu o oznoczony okres, nie dłuższy jednok niż óo dni.
Pzedłużenie okresu zwiqzonio ofertq jest dopuszczolne tylko z jednoczesnym
pzedłużeniem okresu wożności wodium olbo. jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wodium no pzedłużony okres zwiqzonio ofertq.
Jezeli pzedłużenie terminu zwiqzonio ofeńq dokonywone jesi po wyboze oferty
nojkorzystniejszej, obowiqzek wniesienio nowego wodium lub jego pzedłużenio dotyczy
jedynie wykonowcy, którego oferto zostoło wybrono joko nojkozystniejszo.

Xl oP,s sPosoBU PRzYGoTowANlA oFERI l zAwARTość orrnry

1. Kożdy Wykonowco może żozyc tylko jednq ofertę, pod rygorem niewożności w formie
pisemnej.

2. Oferto powinno być czyte|no, nopisono w języku polskim w formie wydruku
komputerowego, no moszynie do pisonio lub ręcznie długopisem lub nieścierolnym
otromentem.

2.

J.

4.
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3. loleco Się, Oby kcrzcjo koriko oferty było ponUmerowonO koIejnymi numeromi

i pcrrofowon(], o w Formulorzu oferty winno być umieszczono informocjo z i|u ko|ejno

ponun]€]rowonych kortek skłocjo się oferlc wla7 7 zołqcznikomi.
4. Kortki oferiy winny być trwo|e ze sobq połqczone.
5. Wszelkie zmiony w tekście oferty (poprowki, przekreś|enio, dopiski) muszq byc po<JPisonel

|ub porofowone przez Wykonowcę, w przeciwnym wypodku nie będq uwzg|ędnione.

ó. lomclwiojqcy cJopuszczo złożenie oferty no formulorzoch sporzqdzonych PrZeZ

Wykonowcę, pod worunkiem, ze ich treśc, o tokze opis ko|umn i wierszy odPowiodoc
bęcJq {ornr L,; lc;rzo rn określonyn) Qr zez Zo mowiojqce go.

/. lornowlojqcy pobierze z eleklronicznych rejestrów CenlroInej Ewiciencji DziołolnoŚci

Gospoclorczej i/lub Krojowego Relestru Sqcjowego dokumenty rejestrowe dotYczqce

Wykonowcy. W przypodku Wykonowców klorzy nie pod|egojq wpisowi do wYŻel

wskozonych rejesirow w forrnu|orzu ofertowym nolezy podoc odres strony iniernetowej, z

klorej Zomowiojqcy pobierze z o9olnodostępnych i bezpłotnych boz donYch

<jokument/y Iub cjołqczyć do oferty dokL.rment/y wskozujqce no uprownienie do jej

pocjpisonio, W przypocjku wykonowcow zoi7rcnicznych noiezy cjołqczyc cjo ofertY

tłurncczenie niniejszych <lokumentów no język polski.

B. [ornlL;lorz of erly oroz zołqczniki muszq być: podpisone przez Wykoncwcę lub

upełnomocnionego przecJstowicielo Wykonowcy. W przypodku, gdy Wykonowcę

re_.pre,-zenluje Pełnonlocnik, <jo oferty musi byc zołqczone pełnomocrllctwo w orYgincrle

tub kopii poświocJczonej nołorio|nie określo1qce jego zokres i podpisone PrZeZ osobY-

uprownione do reprezeniocji Wykonowcy.
9, Inforrnocle skłocjone w trokcie poslępowonio, stonowiqce tojernnicę przedslębiorstwo w

rozumierl]u przepisów o zwo|czonju nieuczciwej konkurencji, co do ktorych wYkonowccl

zostrzego, ze nie mogq byc udosiępnione innym uczestnikom postęPowonio, muszq bYc

()znoczone klouzulq: Dokumenl stonowi tojemnicę przedsiębiorstwo w rozumieniu oń. 1l

ust.4 ustowy o zwolczoniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2003 nr 153 poz. 1503 ze zm.).

lnforrnocje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, ocjrębnie od

pozoslołych ]nforrncrcji zoworiych w oferc]e. Joko tcjernnicę przecisiębiorstwo nie I]]oZnO

w szczegolności zostrzec informocji podowonych w trokcie ofworcio ofert (Ort. 8ó ust, 4

uslowy PlP ) .

10. Wykonowcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzone z przygotowoniem izłozeniem ofeńY. Nie

przcwicjuje srę zwrotciw kosztow udziołu w postępowoniu,

l 1. Wyrnog7one jesl zomieszczenie oferty w zomkniętej kopercie, k,ioro będzie zooclresowono

nc; oclres 1omclwio]ctrcego i bęcizie opisoncl w ponizszy sposob:

Oferłq przełargowr nQ:

wykonanie i dosfowę fqbrycznie nowego §fofku inspekcyjnego
wrcrz z wYposc,Żeniem łechniczno - ek§ploałacyjnym.

Znqk sprawy: Gż-226 -04 / 18
Nie olwieroć przed l7.05.20l8 r., godz- ll:l5

12. ?rzar| upływcrn icrminu skło<lonio ofer1, Wykonowco moze wprowodzic zmronY cic;

złożonej oferly lub wycofoc otertę. lmicny lub wycofonie winny byc cjoręczonc-'

Zorlowiojqcemu no piśmie przecj upływc;rn terminu skłodonio ofert. CŚwiodczenie o

wprowodzen]u zrnion lub wycofoniu winno byc opokowone tok, ]ok oferlo, o koPerto

zowieroć cjodotkowe oznoczen]e wyrozomi odpowiednio:,,ZMIANA" |ub,,WYCOI'AN|E".

Wykonowco nie moze wycofclc oferty i wprowocjzic jokichkolwiek zmicrn w treŚci ofertY Po

upływr<,- terrlinu skłoclonio of ert.

/ ,l L u,11'ń""9#l-'jTl,,tifjJł:if-,

# OrU y http,l;w\t^v,qiz,uzs,qovp|
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13. Zomowiojqcy nie bieze odpowiedziolności zg złe skierowonie pzesyłki i jej
Pzedterminowe otworcie w pzypodku nieprowidłowego zoodresowonio lub zomknięcio
kopert.

l4. Kompletno oferto musi zowieroć:

o) formuloz ofeńy wg wzoru, stonowiqcy zołqcznik nr l do SIWZ - W pzypadku skłodonio
oferĘ wspÓlnej należy złożyc leden wspólny formulorz, Ww. oświadczenie noleży złożyc
w oryginale.

b) oŚwiodczenie dotyczqce spełnionio worunków udziołu w postępowoniu, stonowiqce
zołqcznik nr 2 do SIWZ - W pzypodku skłodonio ofeńy wspotnejnoleży złożycjeden wspólny
formularz, Ww. oświodczenie noleży złożyć w oryginole.

c) oŚwiodczenie dotyczqce broku podstow do wykluczenio z postępowonio, stonowiqce
zołqcznik nr 3 do SIWZ - W pnypodku skłodonio ofeńy wspólnej ww. oświodczenie skłodo
koŻdy z wykonawcow skłodojqcych ofeńę wspólnq. Ww, oświodczenie noleży złożyc
w oryginale.

d) specyfikocjo techniczno wypełniono pzez Wykonowcę - zołqcznik nr 5 do SIWZ,
e) oŚwiodczenie Wykonowcy,że nie podlego wyk|uczeniu no podstowie ort.24 ust.5 pkt

2 Ustowy, dotyczqce powożnego noruszenio obowiqzków zowodowych w sposób
zowiniony, co podwożo jego uczciwość, w szczególności gdy wykonowco w wyniku
zomiezonego dziołonio lub rożqcego niedbolstwo nie wykonoł lub nienolezycie
wykonoł zomówienie. co zomowiojqcy jest w stonie wykozoć zo pomocq stosownych
Środkow dowodowych - W pnypadku skłodonio oferty wspotnej ww. oświodczenie skłodo
koŻdy z wykonowcow skłodojqcych ofertę wspólnq. W/w dokument nateży złożyc w oryginole.

f) stosowne pełnomocnictwo(o) (oryginoł lub kopio poświodczono za zgodność
zoryginołem przez notoriuszo), w pzypodku gdy upowożnienie do podpisonio oferty
nie wyniko bezpośrednio z włościwego rejestru,

9) dokumeniy typu foldery i opisy. kotologi, szkice, rysunki, poiwierdzojqce porometry
iechniczne spzętu. Dlo umożliwienio Zomowiojqcemu weryfikocji udzielonych
odpowiedzi odnośnie spełnienio worunków gronicznych noleży dołqczyć do oferty
moterioły opisowe pochodzqce od producento: oryginolne ulotki. kotologi. opisy
Pzedmiotu zomówienio, dokumentocję technicznq oferowonego spzętu/ pzedmiotu
zomówienio, instrukcje obsługi itp. Sfosowne moterioły opisowe pochodzqce od
Producento noleży zołqczyc w oryginole lub joko kserokopie poświodczone za zgodność
zoryginołem.

h) zobowiqzonie podmiotu tzeciego, jeżeliwykonowco w celu potwierdzenio spełnionio
worunków udziołu w postępowoniu, zomierzo polegoć no zdolnościoch technicznych
lub zowodowych lub sytuocji finonsowej lub ekonomicznej innych podmiotów: wzór
pzykłodowego zobowiqzonio podmiotu tzeciego stonowi zołqcznik nr 7 do slwz -
Ww. oŚwiadczenie noleży złożyć w oryginale lub kopii notoriolnie poświodczonej.

i) oŚwiodczenie według wzoru stonowiqcego zołqcznik nr l do siwz wskozujqce część
zomówienio, której wykononie wykonowco powierzy podwykonowcom (jeżeli
wykonowco pzewiduje udzioł podwykonowców) oraz firmy podwykonowców fieżeli
sq znone),

j) w pzypodku wykonowców ubiegojqcych się wspólnie o udzielenie zomówienio,
dokument ustonowiojqcy pełnomocniko do reprezentowonio ich w postępowoniu
o udzielenie zomówienio olbo reprezentowonio w postępowoniu i zoworcio umowy
w sprowie zomówienio publicznego.

PoŚwiodczenio zo zgodność z oryginołem dokonuje odpowiednio wykonowco (osobo lub osoby
uprownione do reprezentowonio wykonowcy), podmiot, no którego zdolnościoch lub sytuocji
Polego wykonowco (podmiot tzeci), wykonowcy wspólnie ubiegojqcy się o udzielenie
zomówienio publicznego, w zokresie dokumentów, które kożdeqo z nich dotvczq.ąs4 Strona,1 1z28
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2.

XII M,EJ§CE )RAZ TERMIN SKłADANIA l oTwARc,A oFERI

l. Cferty rrolezy sl<łcrdoc w sie<lzibie Zomowiojqcego w Giżycku lub przesłoc nO odres

1omowicljqcego w ]erminie do dnio l7.05.2018 r. do godz, 11.00. Oferty złoŻone Po tYm

terminie zosionq niezwłocznie zwrocone Wykonowcom bez otwieronio.

Olworci<-; ofcrt nostqpi w dniu l7.05.20l8 r. o godz. 11:15, w siecjzibie lomowio]qcego, Pokoj

nr J/\.

Xlll oPls sPosoBU oBLlcZENlA cENY

l. Wykonowccl pocjc cenę oferty w Fornlulorzu Oferty sporzqdzonym wecjług WZorU

stonowjocego Zołqcznik nr l do SIWZ.

2, Ceno zo wykononie cołości przecirniolu zomowienio jes1 cenq ryczołtow<1. Zgodnie z

ustowowq cjefinicjq ceny ryczołtowej (Kodeks cywi|ny art, 632 § 1), ceno WskOZOnO PrZeZ

wykonowcę nie rnoze uIec zrnionie.

3. Ceno musi byc wyrozono w złotych polskich (zł), z dokłodnościq do dwoch miejsc Po
przecinku.

4. Wszelkie rozliczenio zwiqzcrne z reo|izoclq zomowienio publicznego dokonYwone będq w PLN.

5. W cenie ofertowej nolezy uwz_c;lęcinic pocjotek VAT oroz wszystkie wymogonio okreŚlone w

ninieisze1 specyfikocji. Wykonowco musi uwzględnic w cenie oferły wszelkie kosztY PoŚrednie l

bezpośrecinie, niezbęcjne dlo prowidłowego i pełnego wykonon]o zomowienio, zYsk oroz-

wsze]kie opłoly i podolki wynikojqce z obowiqzujqcych przepisow,

ó. Wykonowco pocJcl w Formulorzu Cferty stowkę pocjo,tku od-loworow iusług {VAT).

/. Sposob obliczenio ceny oferty: nolezy określic cenę nełto zo reolizoclę zomowienio, cl Potern

noliczyc włoścrwy pocjotek vAT i obliczyc wortośc bruito oferty.

B. Sposob ob|iczenio ceny oferty: no|ezy określic cenę netto zo reoljzocję zomowienio, cl Potem

noliczyc włościwy pocjo,iek VAT i obllczyc wortośc bruiło oferty. WortoŚc brutto stonowi cenę

of erty

9. Jezeli zornowiojqcemr_r zostonie złozona oferto, ktorej wybor prowodziłbY do Powslonio
obowiclzku podoikowego zomowiojqcego, zgodnre z przepisomi o podotku od ioworÓw l

usług (VAI), zomowiojqcy w celu oceny iokiej oferty doliczo do przedsiowionej w niej cenY

pocjotek ocj loworów i usług, klory miołby obowiclzek rozIiczyc zgoclnie z tymi PrzePisomi,

Wykonowco skłocjojqc ofertę informuje zomowiojqcego, czy wybor oferty Prowodzic będzie

do powstorlio obowiclzku po<jotkowego u zomowicljqcego, wskozujqc nozwę(rocjzoj) toworu

lub usługi, kiórych cjosiowcl |ub świodczenie bęcjzie prowodzic do jego Powstonio oroz

wskozujqc ich wortośc bez kwoty po<jotku.

lO 1lozlicze>nio rnięcizy zomowiojqcyrn o wykonowcq będq prowodzone w Polskich złotYch.

11. Błqcj rochunkowy w obliczeniu ceny, ktorego nie; rrlozrlcl poprowic no podstowie ort. 87 ulst.2

pkt 2 uslowy lrrowo zornowień pub|icznych spowocjuje ocJrzucenie ofertY.

l2. W toku bodonio i oceny oferl lomowiojqcy moze zqdoc od WykonowcÓw wYjoŚnien

t_jotyczqcych treści złozonych oferl.
l3.1omowiojqcy poprclwi w ofercie oczywiste omyłki pisorskie, oczywiste omyłki rochunkowe, z

uwzgle..6nleniern konsekwencji rochunkowych dokonywonych poprowek oferty oroz inne

onlyłki po|egcljqce no niezgocjności oferty ze specyfikocjo istoinych worunkow zomowienio,

4- r/,/ jd*#ffi#ffiff*-,
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niepowodujqce isiotnych zmion w treści oferty - niezwłocznie zowiodomiojqc o tym
Wykonowcę, którego oferto zostoło poprowiono (zgodnie zart"87 ust 2 ustowy).

Xlv 9FERTA yvsPó[NA l PoDwYKoNAW§IWo

1. Oferlq wspólno
l) Wykonowcy wspolnie ubiegojqcy się o udzielenie zomówienio powinni spełnioć worunki

udziołu w postępowoniu orlz złożyć dokumenty potwierdzojqce spełnionie tych
worunków oraz dokumenty w celu wykozonio broku podstow do wykluczenio z
postępowonio.

2) Wykonowcy skłodojqcy ofertę wspólnq ustonowiojq pełnomocniko do reprezentowonio
ich w postępowoniu olbo do reprezeniowonio ich w postępowoniu izoworcio umowy.

3) Pełnomocnictwo skłodo się w oryginole lub kopii poświodczonej za zgodność
z oryginołem przez notoriuszo.

4) Pełnomocnictwo, o którym mowo vvyżej musi znojdowoć się w ofercie wspólnej
wykonowców.

5) Zomowiojqcy pzekozuje wszelkie informocje i oświodczenio zwiqzone z postępowoniem
wyłqcznie ustonowionemu pełnomocnikowiwykonowców oroz wyłqcznie z nim prowodzi
korespondencję zwiqzonq z niniejszym postępowoniem.

6) Wspólnicy spółki cywilnejsq troktowonijok wykonowcy skłodojqcy oferię wspólnq.
7) Wykonowcy wspolnie ubiegojqcy się o zomowienie, kiórych oferto zostonie uznono zo

nojkozystniejszq, sq zobowiqzoni pzed podpisoniem umowy o udzielenie
Przedmiotowego zomówienio, przedłoĄć Zomowiojqcemu łqczqcq Wykonowców
UmoWę regulujqcq wspÓłprocę Wykonowcow, któro powinno zowieroć co nojmniej:
o) zobowiqzonie do reolizocji wspólnego pzedsięwzięcio gospodorczego obejmujqcego

swoim zokresem reolizoc.ię cołości pzedmiotu zomówienia, zo ktore wykonowcy
ponoszq solidornq odpowiedziolnośc

b) określenie zokresu dziołonio poszczegolnych stron umowy wrQz ze wskozoniem osób
odpowiedziolnych zo koordynocję poszczeg ólnego zokresu zomówienio,

c) sposób izosody wzojemnego rozliczenio zo wykonony zokres zomówienio,
d) czos obowiqzywonio umowy, który nie moze być krótszy, niż okres obejmujqcy

reolizocję zomowienio oroz czos trwonio gworoncjijokości i rękojmi.

Podwykonowstwo

Zomowiojqcy nie zostzego obowiqzku osobistego wykononio kluczowych części
zomówienio.

Zokres zomówienio plonowony do powiezenio podwykonowcom musi być wskozony
w formulozu oferty stonowiqcym zołqcznik nr l do niniejszej siwz. Brok informocji w
formuloau oferty w sprowie zokresu zomówienio powiezonego podwykonowcom będzie
troktowony, joko deklorocjo somodzielnej reolizocjizomówienio pżezwykonowcę.

Zomowiojqcy nie wymogo dokumentów no potwierdzenie broku podstow do
wykluczenio od podwykonowców no zosoboch których Wykonowco nie polego w celu
wykozonio spełnionio worun ków.

2.

l)

2)

3)

UrządŻeglugi w Giżycku
ul. Łuczańska 5 1 1-500 Giżycko
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xv opls KRyTERIów, rcónvm zAMAwlAJĄCy BĘDztE slĘ KlERowAŁ pRzy wyBoRzE
oFERTy, wRAz z poDANlEM wAG TycH rnwrntów l sposoBu ocENy oFERT

P rz,y wyó orz.e n c;i korzystniejszej of erty <j ec yd owo c bęcJ q kryierio :

c]. Ceno ofertowcl (brutto) - mox. óO pkt,

b. Oferowcny okres gworoncji.. mcrx. 40 pkt.

['unkiy bęcjq przyznowone według ponlzszej zosody:

o. Kryterium ceny (P1) ocenione będzie w9 wzoru:

Cn
Pl., ,,-xlOOxó0%

Cb

Gdzie,
P] l|ośc punktow w kryteriLJm cenc)
Cn nc;jnizszcl c;eno
Cb-- ceno oferly bocionej
l0O - wskoznik stoły
ó09,6, procentowe znoczenie kryterium,,ceno"
Moksymolnie w tynl kryterium wykoncrwco rnoze uzyskoc ó0 pk"t.

b. Kryteriurn ,,g;wcrroncjo" - wg nostępujqcego sposobu:

Wyrno_qony rlinirnoIny okres gworoncji: 24 mieslqce od dnicr odbioru końcowego przedmiotu
urnowy. t,unkty zoslonq przyznone w zo|ezności od zooferowonego przez wykonowcę okresu

i;worclncji, we<lług nosiępujqcej zoscl<jy:

. okres gworoncji rowny 24 miesięcy - 30 pkt.

. okres qwc;roncji rowny i3ó nllesięcy 35 pkt.

. okres qworoncji rowny 48 rniesięcy i więcej,40 pkt.

Moksyrno|nie w tynl kryterium wykonowco moze uzyskoc 40 pkt.

w r;rzypocikL;, gcly wykonowco zooferuje okres gworoncli pomiędzy wymienionymi wyżej

okre,.sorni (25 35, 3/ 47), /omowlojqcy przeliczy punktocję proporclorlolnie.
W przypocjku niezłozenio oświotjczenio w formulorzu ofertowym o oferowonym terminie

gworoncji, Zomowioj.;cy uzna, że Wykonowco zooferowoł minimolny wymOgOny okres

gworoncjr, tj. 24 miesiclce i oferto otrzymo 30 pkt w kryterium ,,gworoncjo".

ocenę końcowq stonowi sumo punktów uzyskonych zo wszystkie kryterio wymienione powyŻej,

l. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto wyrozonq w PLN.

2, W zclkresie kryteriow ofertc; moze uzyskoć moksynlolnie 100 pkf .

3. Zo ofertę nojkorzystniejszq Zcrnowiolqcy uznc tokq, ktoro uzysko nojkorzystniejszy bilons
(mclksymolrlo |iczbcl pr7,y7ncnych punktow w oporciu o ustc-:|one kryterio).

Urząd Zeg|ugi Sródlądowej w Giżycku Strona 14 z 28
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Xul lrurońMńdElo rólnłłi.ąrruóścl,łtCH, JAKIE porrylŃrvy-zo§i'Ać aopEłN,oNE pRzy
VWBORZE OFERTY W CELU ZAWARCLA UMOVW

l. Zomowiojqcy niezwłocznie zowiodomio wykonowców,którzy złożyli oferty o:

/ wyboze nojkozystniejszej oferty, podojqc nozwę olbo imię i nozwisko, siedzibę olbo
miejsce zomieszkonio i odres, jeżelijest miejscem wykonywonio dziołolności wykonowcy,
którego ofertę wybrono, oroz no^ły olbo imiono i nozwisko, siedziby olbo miejsco
zomieszkonio i odresy, jeżeli sq miejscomi wykonywonio dziołolnościwykonowców. ktora1
złożyli oferty, o toźe punktocję pzyznonq ofertom w kożdym kryterium oceny oferi i

łqcznq punktocję,
/ wykonowcoch, któzy zostoli wykluczeni,
r' wykonowcoch, których oferty zostoły odzucone, powodoch odzucenio oferty,
./ wykonowcoch, którzy złozyli oferty niepodlegojqce odzuceniu,
/ uniewożnieniu postępowonio

podojqc uzosodnienie foktyczne i prowne.

2. Niezwłocznie po wyboze nojkozystniejszej oferty Zomowiojqcy zomieszczo informocje,
o których mowo w ust. ] również no stronie internetowej oroz w miejscu publicznie dostępnym
w swojejsiedzibie,

3. Wykonowco, ktorego oferto zostonie uznono zo nojkozystniejszq pzed podpisoniem umowy:

ł wniesie zobezpieczenie nolezyiego wykononio umowy, o kiórym mowo w rozdziole XVllSIWZ,

ł przedłoży umowę regulujqcq współprocę wspólników skłodojqcych wspólnq oferię,
zowierojqcq wymogone w S|WZ zopisy (kopię poświodczonq zo zgodność z oryginołem pżez
wykonowców).

ł. Osoby reprezentujqce wykonowcę pzy podpisywoniu umowy powinny posiodoc ze sobq
dokumenty potwierdzojqce ich umocowonie do podpisonio umowy, o ile umocowonie to nie
będzie wynikoć z dokumenIow zołqczonych do oferty.

Xvll WY M AG AN|A DOIYC Z ĄC E Z ABEZP t ECZEN I A N ALEŻW EG O WY KO NA N,A lJ MOWY

l . Zobezpieczenie nolezytego wykononio umowy służy pokryciu roszczeń z Iytvłu niewykononio
lub nienoleżytego wykononio Umowy orQz roszczeń z rękojmi i gworoncji, w tym roszczeń z
tytułu kor umownych.

2. Zomowiojqcy wymogo wniesienio, pzed zoworciem umowy, zobezpieczenio noleżytego
wykononio umowy w wysokości 10 7o ceny cołkowitej podonej w ofercie, w jednej lub kilku
nostępujqcych formoch :

l) pieniqdzu,

2) poręczenioch bonkowych lub poręczenioch spółdzielczej kosy oszczędnościowo-
kredytowej, ztym, że poręczenie kosy jest zowsze zobowiqzoniem pieniężnym,

3) gworoncjochbonkowych.
4) gworoncjoch ubezpieczeniowych,
5) poręczenioch udzielonych pzez podmioiy, o których mowo w oń. ób ust. 5 pkt. 2 ustowy z

dnio 9 listopodo 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
201 .poz,1804)

Uząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 ,1 1-500 Giżycko
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2"

3.

4.

5.

ZobezPieczenie mo zo zodonie zogworontowoć zgodnie z umowq wykononie cołości
zomówienio oraz słuzy do pokrycio wszelkich spornych i bezspornych roszczeń
zomowiojqcego ztytułu niewykononio lub nienoleżytego wykononio pzedmiotu umowy.
Zobezpieczenie wnoszone w formie gworoncji bonkowej lub ubezpieczeniowej musi
PosiodoĆ zopis, że gworont podejmie się bezworunkowo i nieodwołolnie wypłocenio
Zomowiojqcemu kwoty gworoncji, płoinej po pierwszym otzymoniu pisemnego żqdonio
Zomowiojqcego, bez konieczności jego uzosodnienio.
Zobezpieczenie wnoszone w pieniqdzu wykonowco wpłoco pzelewem no rochunek
bo n kowy ws kozo ny pżez zomawiojqce go.
Jeżeli zobezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, zomowiojqcy pzechowuje je no
oProcentowonym rochunku bonkowym, Zomowiojqcy zwroco zobezpieczenie wniesione
w pieniqdzu z odsetkomi wynikojqcymi z umowy rochunku bonkowego, no kiorym było
ono przechowywone, pomniejszone o koszt prowodzenio iego rochunku oroz prowizji
bonkowejzo pzelew pieniędzy no rochunek bonkowy wykonowcy.
Do zmiony formy zobezpieczenio w trokcie reolizocji umowy stosuje się ort. l49 Ustowy -
Prowo zomówień publicznych.
Zomowiojqcy zwróci 70% wortości zobezpieczenio w terminie 30 dni od dnio podpisonio
Protokołu odbioru końcowego bez uwog, o 30% zobezpieczenio terminie 15 dni od
upływu okresu rękojmi igworoncji.
Wykonowco udzielo Zomowiojqcemu gworoncji i rękojmi zo wody no dostorczony
Pzedmiot zomowienio no okres min. 24 miesięcy liczqc od dnio podpisonio pzez
Zomowiojqcego protokołu odbioru końcowego.

Wykonowcom i uczestnikom konkursu, o tokże innym osobom, jeżeli mojq lub mieli interes w
uzyskoniu donego zomówienia oroz ponieśli lub mogq ponieść szkodę w wyniku noruszenio
pzezŁamowiojqcego pzepisow niniejszej ustowy - pzysługujq środki ochrony prownej- no
zosodoch określonych w ort. l B0-198 Usiowy.
Odwołonie pzysługuje od niezgodnej z pzepisomi ustowy czynności Zomowiojqcego
podjętej w postępowoniu o udzielenie zomówienio lub zoniechonio czynności, do której
Zomowiojqcy jest zobowiqzony no podstowie Ustowy.
No ozeczenie Krojowej lzby Odwołowczej wydone w wyniku wniesienio odwołonio -
stronom oroz uczestnikom postępowonio odwołowczego przysługuje skorgo do Sqdu.

6.

7.

Xvltt ,sIoTNE DIA sTRoN PosTANowtENlA,,cÓRE ZosTANĄ wPRowADzoNE Do IREŚcl
ZAWIERANEJ UMOWY. ZMIANY UMowY.

XIX POUCZEN|E O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSł,UGUJĄCYCH WYKONAWCY..-.wióxu:pó§rĘFÓwłt.llA]o.UDz!ELENlE.żAMóWlrHlł

l. lstotne dlo stron postonowienio zowierowzór umowy, stonowiqcy zołqcznik nr B do SIWZ.
2. Zomowiojqcy pzewiduje możliwośc wprowodzenio istoinych zmion postonowień zowortej

Umowy w stosunku do ireŚci ofeńy, no podstowie której dokonono wyboru Wykonowcy,
w pzypodkoch określonych we wzoże umowy, zołqcznik nr B do SIWZ.

l.

2.

3.

a4
{ ,/| <- +ł
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4. Zosody wnoszenio odwołonio oroz skorgi do Sqdu - w tym w szczególności ierminy, formo,
tryb, sposob, orgony włoŚciwe do wniesienio - zostoły opisone w ort. l B0-198 Ustowy.

xx lNFORMACJE UZUPEŁNtAJĄCE

l. Zomowiojqcy nie dopuszczo skłodonio ofert częściowych.
2. Zomowiojqcy nie pzewiduje udzielenie zomówień uzupełniojqcych, o których mowo w ort.

ó7 ust.l pkt ó ustowy Prowo zomówień publicznych.
3. Zomowiojqcy nie pzewiduje określonio w opisie pzedmiotu zomówienio wymogoń

zwiqzonych z reolizocjq zomowienio, o których mowo w ort. 29 ust.4Pzp.
4. Zomowiojqcy nie dopuszczo skłodonio ofert woriontowych.
5. Zomowiojqcy nie pzewiduje zoworcio umowy romowej.
6. Zomowiojqcy nie będzie prowodził oukcji elektronicznej.
7. Zomowiojqcy nie zomiezo ustonowioć dynomicznego systemu zokupów.
B. Zomowiojqcy nie pzewiduje udzielonio zoliczek.

Oświodczom, ze zopoznołom/łem się z treściq S|WZ i nie wnoszę 
B,ęsf

Podpisy członków Komisji:

]. Łukosz Gieczewski- Przewodniczqcy

2. Anno Pilecko - Sekretorz

3. Agnieszko Kuczynsko - Członek

4. Mieczysłow Potoś - Członek
Mi#śIaw Fatłłś

d. hspektoi nadzoru nad żeelt§ą

Urząd żeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 11-500 Giżycko
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(pieczęc wykonowcy)

Zomowiojqcy

Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 1'1-500 Giżycko

http ://www.q iz. uzs,qov. pI

Zołqcznik nr l do S|WZ

URzĄD Żrolucl Śnóoąoowe.l
W GlżYcKU

ul. ł,uczońsko 5
l1-500 Giżycko

FORMULARZ OFERW

Jo (my), niżej podpisony (ni) ...,.......dziołojqc w imieniu i no rzecz:

*zgodnle z donymi rejestrowymi^ W przypadku, gc}y ofeńe sk/odolq padm]oty wspó/nie ubiegolqce slę o zomowienle
noleŻy wpisoc done dotyczoce wszystkich podmiotów wspó/nle ublegojqcych się o zomówtenie, wspólników s.c.,
konsorcjontów), a nie tylko pełnomocntko

W odpowiedzi no ogłoszenie o pzetorgu nieogroniczonym pod nozwq: ,,Wykononie i doslowo
fobrycznie nowego stotku inspekcyjnego wroz z wyposożeniem techniczno - eksploolocyjnym"
skłodomy niniejszq ofertę:

l. Oferujemy wykononie zomowienio zgodnie z opisem pzedmioiu zomówienio i no worunkoch
płotności określonych w SlWZ zo cenę brutto:

Ceno ofeńy brutto:

Słownie:

zczego ceno netto wynosi:

oro'z

oferujemy udzielenie gworoncjijokości no okres: ...,. miesięcy* (min. 24),liczqc od dnio
podpisonio protokołu końcowego bez uwog.

Nozwo Wykonowcy (Firmo)*

Adres Wykonowcy

Adres e-moil

Telefon konloktowy

Numer foks

NlP:

REGON:
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3.

4"

*W pzypodku niewypełnienio żodnej opcji w zokresie okresu gworoncji, zomowiojqcy vzno, że
wykonowco oferuje okres gworoncjiw minimolnym wymioze wymogonym w SIWZ, tj. 24 miesiqce
od dnio odbioru końcowego. Wykonowco otrzylmo wówczos 30 pkt. w kryterium ,,gworoncjo".

2. OŚwiodczomy, że spełniomy worunki udziołu w postępowoniu określone pnez
Zomowiojqcego w rozdziole V SIWZ.

7.

OŚwiodczomy, że nie noruszyliśmy powożnie i w sposób zowiniony obowiqzków zowodowych.
co podwożołoby noszq uczciwość, w szczególności nie doszło do sytuocji, gdy w wyniku
zomiezonego dziołonio lub rożqcego niedbolstwo nie wykonoliśmy lub nienoleżycie
wykonoliśmy zomówienie.

OŚwiodczom/y, że pzedmiot zomówienio wykonomly na worunkoch określonych w SIWZ,

Akceptujemy worunki płotności - zgodne z zopisomi pzedstowionymi w S|WZ i wzorze
Umowy,

OŚwiodczom/y, że uwoźomy się zo zwiqzonych niniejszq ofeńq pzez okres wskozony w SIWZ.

OŚwiodczom/y, że zowońy w SIWZ wzór umowy zostoł przez nos zookceptowony i

zobowiqzujemy się, w pzypodku wybronio noszej oferty, do zoworcio umowy no wyżej
wymienionych worunkoch w miejscu i terminie wyznoczonym pąezzomowiojqcego.

lnformuję/my, że wybor mojej/noszej oferiy:

! nie będzie prowodzić do powstonio u Zomowiojqcego obowiqzku podotkowego.

D będzie prowodzić do powstonio u Zomowio.jqcego obowiqzku podotkowego
nostępujqcych toworów/usług:

Nozwo toworulusługi
zł netio

wońość bez kwoty podotku VAT

zł netto
Nozwo toworu/usługi woriośc bez kwoty podotku VAT

Zgodnie z qń. 9l ust. 3o Pzp. Wykonowco, skiodo/qc ofeńę. informuje zomowiojqcego, czy wybor ofeńy będzie
prowodziĆ do powslonio u zomowiojącego obowiqzku podofkowego, wskozujqc nozwę (rodzoj) toworu lub usługi,
których doslowo lub świodczenie będzie prowodzić do jego powstonio, oroz wskozujqc ich wortośc bez kwoty
podotku. Noleży zoznoczyć włościwe. Brqk zoznoczenio będzie oznqczqł, ze wybór oferly wykonowcy. nie będzie
prowodził do powslonio u Zomowiojqcego obowiqzku podotkowego.

B. Oferto:

! *nie zowiero informocji stonowiqcych tojemnicę pzedsiębiorstwo, w rozumieniu ort. ] l
ust.4 ustowy z dnio 'l ó kwietnio l993 r. o zwolczoniu nieuczciwej konkurencji {teksf iedn.: Dz. U.
z 2003 r.. Nr l53. poz, l503 z poźn. zm,,)

! *zowiero informocje stonowiqce tojemnicę pzedsiębiorstwo w rozumieniu ort. l l ust.4
ustowy z dnio l ó kwieinio 1993 r. o zwolczoniu nieuczciwej konkurencji /tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r., Nr l53, poz. l503 z późn. zm.,) no nostępujqcych stronoch oferty:

Uzosodnienie (noleży wykozoć, ze zostzeżone informocje stonowiq tojemnicę pzedsiębiorstwo):

Uzosodnienie możno złożyc no osobnym
po d pisonym dokumencie.

Ę

6.

4$4 Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 11-500 Giżycko

http://www.q iz. uzs.oov. pI
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*ZoznaczyĆ włoŚciwe. Brok zoznoczenia będzie oznoczał iż Wykonowco nie dołqcza do oFERW informocji
stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa.

9. OŚwiodczomy, że powiezymy niżej wymienionym podwykonowcom wykononie niżej
wskozonych części zomówienio :

Lp" Firmo (nozwo) podwykonowcy
(jeżeli jest znony)

Część (zokres) zomówienio

l.

2.

3.

4"

5.

Brok wPisonio będzie oznoczoł, iż Wykonowco nie będzie kozystoł z podwykonowców

l 0. Oświod czamy, że jesteśmy:

! mikropzedsiębiorstwem bqdź mołym lub średnim pzedsiębiorstwem *

D dużym pzedsiębiorstwem
*w rozumieniu Ustowy z dnio 2 lipco 2004 r. o swobodzie dziołolności gospodorczej (Dz.U. z2O16
r. poz. lB29):

*Zoznoczyć włościwe.
Małe Przedsiębiorsfwo: pzedsiębiorstwo, kfore zafrudnio mniej niż 50 osób i ktorego roczny obrot lub roczno
sumo bi/onsowo hie pnekacza l0 milionów EIJR.
Średnie pzedsiębiorsfwo; pnedsiębiorstwo, ktore nie ;'est mikoprzedsiębiorstwem oni mołym
Pzedsiębiorstwem i ktore zatrudnio mniej niż 250 osób i ktorego roczny obrót nie pzekrocza 50 milionów E{JR
lub roczno sumo bilonsowo nie pzekroczo 43 milionow EUR.
] l. Do kontoktów z Zomowiojqcym w czosie trwonio postępowonio o udzielenie zomówienio

(wyjośnionie ofert, uzupełnienio) wyznoczomy ., tel.
e-moil.

l2. Osobq upowożnionq do podpisonio umowy
. tel. ......... e-moil.:

w sprowie zomowienio będzie:

l3. oświodczam/y, że wszystkie informocje podone w powyższych oświodczenioch sq oktuolne i

zgodne z prowdq oroz zostoły pzedstowione z pełnq świodomościq konsekwencji
wprowodzenio Zomowiojqcego w błqd pzy pzedstowioniu informocji"

14. Ofertę skłodomy no ................... kolejno ponumerowonych stronoch.
l5. No ofeńę skłodojq się nostępujqce dokumenty/oświodczenio:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisono
(upowożniony pzedstowiciel Wykonowcy)

Urząd Zeglugi w Gizycku
ul. Łuczańska 5 1 1-500 Giżycko

http:/iwww.qiz. uzs, gov. pl
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Zołqcznik nr 2 do SIWZ

(pieczęc Wykonowcy)

Jo (my), niżej podpisony(ni)

dziołojqc w imieniu i na rzecz:

ośwnDczENtE WyKoNAwcy
Skłodone no podslowie oń.25 o ust l Ustowy

DoTYczĄcE sPEtNlENlA WARuNKÓw uozlłtu W Po§TĘPoWANlU

A

(pełno nozwo wykonowcy)

(odres siedziby wykonowcy)

w odpowiedzi no ogłoszenie o pzetorgu nieogroniczonym pn:
Wykononie i doslowo fobrycznie nowego stotku inspekcyjnego wroz z wyposożeniem lechniczno

oświodczom(my), że wykonowco, -,"j:$3"['Ji:}Stuję/jemy spełnio worunki udziołu
w postępowoniu określone pżezlamowiojqcego w Rozdziole V pkt SIWZ, tj:

(Wpisoc dokument i włościwqiednostkę redakcyjnq dokumentu, w' ktorejokreś/ono worunki udziału
w postępowoniu/"

(podpis(y) osób uprownionych do reprezenlocji
wykonowcy)

w Giżycku
Łuczańska 5 1 1-500 Giźycko
http ://www.q iz, uzs. qov. pI

dn.
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oŚwlłoczENlE DoTyczĄcE poDMloTU, na rrónrco zAsoBy poWoŁUJE slĘ
WYKONAWCA

(noleży wypełnić. jeżeli wykonowco pzewiduje udzioł podmiotów tzecich) :

l. OŚwiodczamy, że w celu wykozonio spełnionio worunków udziołu w postępowoniu
okreŚlonych przez Zomowiojqcego w rozdziale V S|WZ Qoznoczyć włościwe. Brok zoznoczenio będzie
oznoczoł, ze wykonowco nie po/ego no zosoboch innych podmiotów)

! nie polegom ly na zosoboch innych podmiotów
! Poleg om/Y no Zosoboch nostępujqcych podmiotów 1wstozoć nozwy wszyslkich

podmiotów, no których zqsoboch polego wykonowco w celu wykozonio spełnienio worunków udziołu
w postępowoniu)i

rt
l J (wpisoc nozwę podmiotu) ..,.

W nOStęPUjqCYm ZOkresie (określić odpowiednizokres dlo wskozonego podmiotu)

W nOStęPUjqCYm ZOkreSie (określić odpowiednizokres dlo wskozonego podmiotu)

3)

W nOStęPUjqCYm ZOkreSie (określić odpowiednizokres dlo wskozonego podmioiu)

Oświodczomly, że w/w podmiot/y no zosoboch ktorego/ych polegom w celu wykozonio
spełnienio worunków udziołu w postępowoniu nie podlegojq wykluczeniu z postępowonio
no podstowie ort. 24 vst. 1 pkt. l 3-22 Pzp i ort.24 usi. 5 pkt. 2

(podpis(y) osób uprownionych do reprezentocji
wykonowcy, w paypodku oferty wspólnej - podpis
pełnomocniko wykonowców)

oŚwlłoczENlE DoTyczĄcE powyższycH lNFoRMAcJI

Oświodczom, że wszystkie informocje podone w powy^zych oświodczenioch sq okiuolne
i zgodne z prowdq oroz zosioły pzedstowione z pełnq świodomościq konsekwencji
wprowodzenio zomowiojqcego w błqd pzy pzedstowioniu informocji.

/podpis Wykonawcy olbo osoby lub osób
uprowionych do reprezentowaniu Wykonowcy)

Urząd Zeglugi w Giżycku
ul. Łuczańska 5 ,1 1-500 Giżycko

http://www. q iz. uzs. gov. pI
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Zołqcznik nr 3

A

składane na podstawie ań. 25a ust. 1 Ustawy
DOTYCZĄC E PRZESŁAN E K WYKLUCZE N lA Z POSTĘ POWAN lA

Wykonowco:

(pełno nozwa l firmo, adres)

(w zoleżności od podmiotu: N/P/PESEL, KRS/CEiDG/

reprezentowonv pzez:

(imię, nozwisko, słonowisko / podstawo do reprezentacji)

No potzeby posiępowonio o udzielenie zomówienio publicznego pn. Wykononie
i dostowq fobrycznie nowego siotku inspekcyjnego wllz z wyposożeniem lechniczno
eksploolocyjnym - oświodczom, ze:

- nie podlegom wykluczeniu z postępowonio no podstowie ort. 24 ust 1 pkt 13-22 Ustowy
oroz ort. 24 vsi.5 pkt. 2.

Mielscowość, .................dnio
/podpis Wykonowcy olbo osoby /ub osób

uprowionych do reprezentowonio Wykonowcy)

- zochodzq w stosunku do mnie
l pkt 13-14, 1ó-20 lub ort. 24 ust.
okolicznościq, no podstowie oń.

podstowy wykluczenio z postępowonio no podstowie ori. 24 ust.
5 pkt. 2. Ustowy. Jednocześnie oświodczom, że w zviqzku z ww.
24 ust, B Ustowy podjqłem nostępujqce środki noprowcze:

Mielscowość,,.,...........,..dnio
{podpis Wykonawcy o/bo osoby lub osob uprowionych

d o re preze nt ow o ni o Wykonow cy)

w Giżycku
ul. Łuczańska 5 1 1-500 Giżycko

http://www.q iz. uzs.qov, pI
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B

OŚWADCZENlE
DOTYCZĄC E PODM IOTU (poOwykonawcy),

NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ VVYKONAWCA

OŚwiodczom, że nostępujqcy/e podmiot/y, no którego/ych zosoby powołuję się w niniejszym
postępowoniu, tj.:

(podoĆ pełnq nozwę/firmę, odres, a toźe w zoleżności od podmiofu: N/P/PESEL, KRS/CEiDG/

nie podlego/jq wykluczeniu z postępowonio o udzie|enie zomówienio no podstowie ort.
24 ust.l pkt. 13-22 Pzp i ori. 24 us|.5 pkt. 2.

Mielscowość, ................,dnio
|podpls Wykonowcy olbo osoby /ub osób

uprownionych do reprezerltowonlo Wykonowcy)

OŚWADCZENlE
DOTYGZĄCE PODANYCH INFORMACJI

OŚwiodczom, że wszystkie informocje podone w powyższych oświodczenioch sq oktuolne i

zgodne z prowdq oroz zostoły pzedstowione z pełnq świodomościq konsekwencjiwprowodzenio
zomowiojqcego w błqd pzy pzedstowioniu informocji.

Mielscowość, .................dnio
(podpis Wykonowcy olbo osoby /ub osób

uprowionych do reprezentowonio Wykonowcy)

w Giżycku
Łuczańska 5 11-500 Giżycko
http:i/www. qiz. uzs.qov. pI
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Załącznik nr 5 - §zczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

SpecyfiFacia techniczna sĘtkr| inspekcvineqo wraz z wvposażeniem techniczno_
eksploatacvinvm graz przvczepa podłodziowa - szt. 1

L.p. Opis parametrów Wymagana
wartość

graniczna

Uwagi

l STATEK |NSPEKCYJNY

L Produkt fabrycznie nowy, model, nazwa
producenta

Tak/podać

2 Wymiary:
Długośó całkowita - od 7,50 m do 9,00m
Szerokość całkowita - od 2,70 do 3,20m

Tak/podać

3 Wysokość do najwyższej nierozbieralnej
części- nie większa niz 3,50 m

4 Liczba osób - nie mniej niz 6 osób Tak/podać

5 Maksymalne zanuzenie - 0,50 m bez
silnika

Tak/podać

6 Rejon pływania,, 2, 3, i 4 Tak/podać

7 Kolorystyka statku: zgodna z
Zauądzeniem Min istra l nfrastruktu ry z
dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie
określenia wzoru fłagi słuzbowej i

sposobu oznakowania statkow
inspekcyjnych u rzędów zeglugi
środlądowej (M,P, 2002, nr 38, poz. 603)

Tak/podać

8 Poziom hałasu zgodny z wymaganiami
określonymi w odpowiednich przepisach

Tak/podać

A. Kadłub i pokład

1 Statek jednokadłubowy (nie prototyp) Tak/podać

2 Kadłub i nadbudówka wykonane w
100% lam]natu

Tak/podać

3 Pokład pokryty powłoką antypoślizgową Tak/podać

4 Polery cumownicze na dziobie,
śródokręciu i rufie ze stali nierdzewnej

Tak/podać

5 Relingi i kosz dziobowy ze stali
nierdzewnej

Tak/podać

6 Maszt ze stali nierdzewnej lub
aluminium

Tak/podać

7 Flagsztok na sterówce ze stali
nierdzewnej lub aluminium

Tak/podać

8 Flagsztok na przystawce pawężowej ze
stali nierdzewnej lub aluminium

Tak/podać

1

Oferowane param€try

tr&dyp*§xia w1l&s § &bl§{:*



9 Podwodna część kadłuba zabezpieczona
powłoką antyporostową

Tak/podać

10 Grubość poszycia {laminatu) nie

mniejsza niż:

a) Dno 8,0 mm

b) Burt 7,0 mm
c) Stępki 16,0 mm

Tak/podać

t7 Nadbudówka (sterówka} um iejscowiona
na śródokręciu

Tak/podać

L2 Światła nawigacyjne zgodnie z
obowiązującymi przepisami

Tak/podać

13 Elektryczna winda kotwiczna dziobowa z

liną kotwiczną
Tak/podać

1,4 W części rufowej:

a) na otwartym pokładzie dwie
otwiera ne bakisty dostosowane
do siedzenia, stolik do pracy

Tak/podać

b) Światła sygnalizacyjne
niebieskie sprzężone z sygnałem
dźwiękowym oraz rozgłośnią

obsługiwane ze sterówki
c) Reflektór (szperacz) sterowany

ręcznie ze sterówki

Tak/podać

d) Dodatkowestanowisko
sterowa nia w raz z osprzętem

Tak/podać

e) Ster strumieniowy dziobowy i

rufowy,
Tak/podać

f) Drabinka do zejścia do wody,
przymocowana do przystawki
pawężowej

Tak/podać

g) Trym klapy Tak/podać

h) Przystawka pawężowa na silnik
zaburtowy

Tak/podać

i) Zbiornik paliwowy min. 200l Tak/podać

j) Automatyczny trim silnika

B Sterówka

1, Dwu skrzydłowe drzwi przesuwne od
ruf| zamykane na klucz

Tak/podać

2 Okna sterówki za pewniające

odpowiednią widoczność
Tak/podać

ą$ó



,4

3 Przesuwny dach panora miczny Tak/podać

4 Wycieraczki i spryskiwacze przedniej

szyby
Tak/podać

5 Pulpit ze wskaźnikami umożliwiającymi
odczyt parametrów pracy silnika

Tak/podać

6 Echosonda z aktualnymi mapami
i kolorowym wyświetlaczem co najmniej
9,

Tak/podać

7 Radio z dwoma głośnikami Taklpodać

8 Stanowisko sterowania po prawej

stronie
Tak/podać

9 Okno boczne przesuwne Tak/podać

10 Oświetlenie punktowe Tak/podać

1,I Min 2 gniazda na 230V Tak/podać

L2 Min. 2 gniazda na 12V Tak/podać

13 Min 1gniazdo USB Tak/podać

t4 Fotel sternika Tak/podać

15 Jedno miejsce do siedzenia z pulpitem

do pracy po przeciwnej burcie
Tak/podać

16 W pozostałej części sterówki za

przednimi fotelami, stanowiska siedzące
dla min. 4 osób ze stolikiem

Tak/podać

17 Tapicerka mebli {fotele itp.)w sterówce
z ekoskóry

Tak/podać

c KABlNA

1 Zlewozmywak z baterią Tak/podać

2 Kuchenka elektryczna Tak/podać

3 Wyciąg powietrza Tak/podać

4 Lodówka

5 Miejsce do spania dla co najmniej
dwóch osób

Tak/podać

6 Oświetlenie punktowe Tak/podać

7 szafki ubraniowe i nocne Tak/podać

D WYDzlEtoNY BLoK SANITARNY

I Umywalka z baterią, lustro, prysznic,
Wc

Tak/podać

&
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2 Zbiornik wody czystej co najmniej 70t Tak/podać

3 Woda brudna odprowadzana do
zbiornika ściekowego (pojemność co
najmniej 40l) z czujnikiem poziomu

Tak/podać

4 Zbiornik ściekowy wyposażony w
pompę elektryczną (instalację

oddawania ścieków na ląd)

Tak/podać

lI WYPosAzENlE oGotNE

7 Silnik zaburtowy o mocy od 300KM do
350KM, szt. ].

Tak/podać

2 Pompa zęzowa ręczna Tak/podać

3 Pompa zęzowa automatyczna Tak/podać

4 lnstalacja elektryczna 12V Tak/podać

5 l nstalacja elektryczna 230V Tak/podać

6 Podłączenie do lądu Tak/podać

7 klimatyzacja Tak/podać

8 Niezależne ogrzewanie postojowe Tak/podać

9 Podgrzewacz wody Tak/podać

10 Dodatkowy akumulator Tak/podać

11, Pagaje/wiosła Tak/podać

12 Kamizelki ratunkowe(min. 6 szt) Tak/podać

13 Koło ratunkowe z rzutką Tak/podać

t4 Wyposażona apteczka pierwszej
pomocy

Tak/podać

15 Plandeka na łódź na postój zimowy Taklpodać

16 Dodatkowa śruba napędowe ze stali
nierdzewnej, szt. 1

Tak/podać

17 Radio VFH Tak/podać

18 Biminikokpitu Tak/podać

19 Bosak ratowniczy szt,1" Tak/podać

20 Odbijacze, min, 4 szt. Tak/podać

21 Toporek strażacki Tak/podać

22 Lina lub łańcuch kotwiczy Tak/podać

23 Rękawice ognioochronne, 1 para Tak/podać

4 4



24 Latarnia nawigacyjna, kompas, lornetka
7x50, latarka wodoszczelna

Tak/podać

lll tńrYPo§AŻE$ll E Do EATKoWE

1 P r zy czepa podłodziowa dwuosiowa Taklpodać

2 Nośność dostosowana do przewożenia
przedmiotowego statku inspekcyjnego

Tak/podać

IV POZOSTAŁE WYMAGAN|A

1 Gwarancja jakości i rękojmia min, 24
miesiące (liczona od daty podpisania
przez obie strony ostatecznego
protokołu odbioru bez uwag)

Tak/podać
oferowany
termin
gwarancji

fiedno z

krwerióW
oceny ofert)

2 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie
awarii max. 3 dni

Tak/podać

3 Próby na wodzie, instruktarz w zakresie
obsługi, ustalone w terminie i miejscu z
Zamawiającym.

Tak

4 Instrukcja w języku polskim w formie
pisemnej

Tak

5 ]ednostka musi być zbudowana pod
nadzorem instytucji klasyfikacyjnej

Tak

6 Certyfikat CE, deklaracja zgodności,
kafty gwarancyjne oraz dokument
klasyfi kacyj ny u możl iwiający
otrzyman ie uproszczonego świadectwa
zdolności zeglugowej najpóźniej przy
dostaWie

Tak/podać

Przedmiot zamówienia musi obejmować wyłącznie nowe środki trwałe (statek nie prototypowy) i musi być
zgodny z opisaną powyżej specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów
i urządzeń równoważnych do wskazanych w powyższej specyfikacji, z zastrzeżeniem, że ich parametry
techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niz parametry materiałów i urządzeń wskazanych w
niniejszej specyfikacji. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar
udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie'

DYRB
UrzędB

(pieczęć i podpis osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

M,/#&



Zołqcznik nr ó do S|WZ

OŚwiodczenie o przynoleżności/broku przynoleżności* do tej somej grupy
ko pilołow ei - * nie potnebne skreś/ic

Nozwo Wykonowcy....

Adres Wykonowcy

Lisio podmiotów nolezqcych do tej somej co Wykonowco grupy kopitołowej, w
rozumieniu ustowy z dnio 1 ó lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2O15 r. poz.184)

t.p. Nozwo podmiotu Siedzibo podmiotu

Miejscowość, ..., ",.........."dnio
{podpis Wykonawcy o/bo osoby /ub osób uprawionych

do re prezent ow aniu Wykonaw cy )

Nozwo Wykonowcy

Adres Wykonowcy

lnformuję o tym, że Wykonowco nie noleży do żodnej grupy kopitołowej,

Mielscowo ść, ...............,.dnia
/podpis Wykonowcy olbo osoby lub osób uprowionych

d o re prezentow oni v Wykonow cy )

ww. oświodczenie oroz ewentuolne dowodv wvkonawco złożv bezwezwania w łerminie 3 dni od
dnio zomieszczenio pnez zomowioiocego na stronie internetoweiinformocji. o klórei mowo w oń.
Bó usf. 5 usfowy. (informocjiz sesji otworcio ofert).
w przvpodku skłodonio oferty wspólnei ww. oświodczenie złożv każdv z wvkonowców
składaiacvch ofeńę wspólno. Ww. oświodczenie noleżv złożvć w orvqinole.

lJrząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
ul. Łuczańska 5 1 1-500 Giżycko

http ://www. q iz. uzs, qov, pI
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Zołqcznik nr 7 do §lWZ

zoBoWlĄzANlE
do oddqnio do dyspozycji niezbędnych zosobów no potrzeby reolizociizomówienlo

Jo(/My) niżej podpisony(/ni)
do reprezentowonio:

będqc upowożnionym(/mi)

(imię i nołvisko skłodojqcego ośWodczenie)

(nozwo iodres podmiotu oddojqcego do dyspozycji zosoby)

oświodczom(/y),
Że wyżej wymieniony podmioi, stosownie do ort. 22o ustowy z dnio 29 sIycznio 2OO4 r. - prowo
zomówień publicznych (tj,: Dz, U.z2017 r., poz.1579 zpóźn. zm.), oddo Wykonowcy

(nozwo iodres Wykonowcy skłodojqcego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zosoby l

(zokres udostępnionych zosobów)

no okres kozystonio z nich pzy wykonywoniu zomowienio pn.
Wykononie i dosfowo fabrycznie nowego slofku inspekcyjnego wrqzzwyposożeniem łechniczno
- eksploofocyjnym

Znak sprawy: Gż-226-04 / I 8
no potzeby reolizocji w/w zomówienio.

Sposób wykorzystonio w/w zosobów pzez wykonowcę pzy wykonywoniu zomówienio to 2:

Zokres zomowienio. który zomiezom reolizowoćs:
Chorokteru stosunku, joki będzie łqczył nos z wykonowcq 4.

(mieisce i dqłą złożenia oświodczenia)

l.

(pieczęć ipodplis osoby uprdwnionej do skłodonio oświodczeń
woli w imieniu podmiotu oddajqcego do dyspozycji zasoby)

zokres udostępnionych zosobów niezbędnych do potwierdzenio spełnioniq worunku ;

. zdolnoŚci lechniczne lub zowodowe (doŚwiodczenie, polencjoł techniczny (rodzoj, noAło, model). osoby zdolne do
wykononio zomówienio (imię inozwisko, funkcjo lub zokres wykonywonych czynności)

. zdolności finonsowe lub ekonomiczne (np. wysokość środków finonsowych).
np. udostępnienie osób. udostępnienie środków finonsowych, podwykonowstwo.
Noleży wskozoć czynnościlrodzoj robót joki będzie reolizowony. Gdy pzedmiolem udostępnienio sq zdolności
dotyczqce wykszlołcenio, kwolifikocji zowodowych lub doświodczenio wówczos musi być zoworto informocjo czy ten
podmiot zreolizuje roboiy budowlone |ub usługi do reolizocji których ie zdolności sq wymogone.
np. umowo cywilno-prowno, umowo o współprocy.

Urząd Zeglugi w Giżycku
ul. Łuczańska 5 ,1 1-500 Giżycko

http://www.q iz. uzs.qov. pI

2.
3.

4.

Strona 28 z 28


