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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232096-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Łodzie specjalistyczne
2022/S 086-232096
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Morski Oddział Straży Granicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5830008097
Adres pocztowy: ul. Oliwska 35
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-563
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Hajdas
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 585242432
Faks: +48 585242090
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/mosg
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem
Numer referencyjny: 3/ZP/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem (m.in. w
pełni wyposażoną przyczepą podłodziową) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "Specyfikacją".
Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2
projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy jednostki pływającej: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte ul.
Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa jednostki pływającej o długości 9-11 metrów wraz z wyposażeniem (m.in. w
pełni wyposażoną przyczepą podłodziową) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do Specyfikacji.
Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2
projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy jednostki pływającej / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 pkt 1)
projektowanych postnowień umowy / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na jednostce pływającej wyposażenie /
Waga: 15
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2022
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Termin wykonania umowy: zgodnie z ofertą Wykonawcy, ale nie dłużej niż do dnia 10.12.2022 r.
2. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą wydania jednostki pływającej Zamawiającemu.
3. Wydanie jednostki pływającej Zamawiającemu następuje w momencie podpisania Końcowego protokołu
zdawczo-odbiorczego jednostki pływającej. Końcowy protokół zdawczo - odbiorczy jednostpodpisany będzie w
miejscu dostawy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia wykonali należycie w okresie
ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę jednostki pływającej o długości od 8 do 12 metrów i wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł netto.
W celu potwierdzenia spełniania warunku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży wykaz wykonanych/
wykonywanych dostaw, zgodnie z treścią Specyfikacji.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług
w zakresie zmienionej jej wysokości mającej wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty;
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
- Jeżeli zmiany te (lit a-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Pozostałe warunki podano w Specyfikacji.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
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Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Strona internetowa: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną ofertową (przedmiotowy środek dowodowy), której treść
określa pkt 2.2. Specyfikacji
3. Do oferty nie należy dołączać oświadczenia JEDZ - Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ tylko
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór JEDZ - zał. nr 3 do Specyfikacji.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot udostępniający zasoby musi w całości spełniać
warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do ich udostępnienia. Wzór zobowiązania - zał. nr 4 do Specyfikacji.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem 5 Specyfikacji. Wadium wynosi 20.250,00 PLN.
6. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zostały zawarte w Specyfikacji, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie prowadzonego
postępowania.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia odwołań znajdują się w dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
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