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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435695-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych
2020/S 180-435695

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261262198
Faks:  +48 261262314
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-103
Państwo: Polska

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Naprawa bieżąca i dokowa kutra hydrograficznego K-10
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: u 
Wykonawcy

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom 
zaproszonym do składania ofert

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50640000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 428 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Informacje dotyczące opcji zostaną zawarte w SIWZ

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszeni do składania ofert wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert na cały okres związania 
ofertą wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
Szczegółowe informacje nt. wadium i gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte 
w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i bezpieczeństwa informacji:

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa
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Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), 
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
Wykonawca spełni warunek w zakresie uprawnień, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną na 
podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1214 z późn. zm.), w zakresie wskazanym w części IV – Rodzaje wyrobów 
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – WT IV, Wojenne jednostki pływające, specjalny 
sprzęt morski i wyposażenie oraz ich części składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, 
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów 
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888). 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie uprawnień wydanych na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, 
jeżeli zachowują one ważność.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), w okresie ostatnich 5-
ciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, spełniających następujące 
warunki:
— przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie
— zamówienie polegało na remoncie/naprawie/modernizacji jednostki pływającej,
— wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej: 1 500 000,00 zł brutto
— zamówienie zakończyło się w terminie określonym w zawartej umowie (bez opóźnienia).
Oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
3.2. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do 
ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika na jaki ma być wysyłana 
korespondencja.
3.3. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do 
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich.
3.4. Pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) i będzie tożsame z pełnomocnictwem do 
podpisywania oferty.
3.5. Każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie musi posiadać uprawnienia, o których mowa w rozdz. V. 1. 
2) lit. a.
3.6. Warunek opisany w rozdz. V. 1. 2) lit. c spełniać musi co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. c 
niniejszych Danych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4 niniejszych Danych 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 131e ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują przedmiot 
zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca załącza do wniosku o dopuszczenie do udziału.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału następujące oświadczenia lub dokumenty:
1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust.1 pkt. 1 ustawy wystawioną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu;
1.2.) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualną koncesję wydaną na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1214 z późn. zm.), w zakresie 
wskazanym w części IV – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – 
WT IV, Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie oraz ich części składowe specjalnie 
zaprojektowane do celów wojskowych, załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 
2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie 
koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888). Zamawiający dopuszcza przedstawienie uprawnień wydanych na mocy 
poprzednio obowiązujących przepisów, jeżeli zachowują one ważność.
b) wykaz należycie wykonanych (zakończonych), w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej 2 zamówień, spełniających następujące warunki:
— przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie
— zamówienie polegało na remoncie/naprawie/modernizacji jednostki pływającej,
— wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto
— zamówienie zakończyło się w terminie określonym w zawartej umowie (bez opóźnienia).
Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
zamówienia te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór – załącznik nr 2 do Danych 
do Ogłoszenia). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 c) 
Danych.
2. W zakresie nie uregulowanym Danymi, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra 
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Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. ppkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1) (dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału);
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 
1.1. a), składa dokument, o którym mowa w pkt.3, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt. 1) ustawy. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału).
6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Oświadczenia winny być przedstawione w oryginale podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
wykonawcy.
Pełnomocnictwo (jeśli występuje) winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za 
zgodność z oryginałem” przez notariusz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności 
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opisano w pkt III.2.1.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
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Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do 
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opisano w pkt III.2.1.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić 
do ich wykluczenia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby 
Wykonawców: 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 3, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie 
większa niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
do złożenia ofert.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Waga 10
3. Ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie 
jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
103/KPW/ STO/2020

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.10.2020 - 13:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zamówienia: 65 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia jednostki do naprawy (tj. 
podpisania protokołu przyjęcia do naprawy).
2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających tego samego rodzaju do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego w następującym zakresie: naprawa urządzeń i podzespołów) wynikających z 
podstawowego zakresu prac naprawczych w zakresie poszerzonym o wyniki weryfikacji, jeżeli w jej wyniku 
zaistnieje taka konieczność, zamówienie uzupełniające może również dotyczyć zwiększenia usług (pierwotnie 
określonych w umowie) do wykonania w ramach trwającej naprawy, w szczególności o dodatkową ilość części 
do wymiany, powierzchni do malowania, wymiany, instalacji do wymiany.
Zamawiający przewiduje, że zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających w ciągu 5 lat 
od udzielenia zamówienia podstawowego, nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do Danych do Ogłoszenia.
Druk wniosku, formularze oraz wymagane oświadczenia należy składać w języku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności w oryginale. Pozostałe wymagane dokumenty należy składać w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dopuszcza się podpisanie wniosku i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy. W takim przypadku jego upoważnienie musi być załączone do wniosku w 
oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 
te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winien wykazać,
Iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy i innych przepisów.
Wniosek należy sporządzić w 1 egzemplarzu następnie wraz z dokumentami i oświadczeniami umieścić 
go w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
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opakowania. Opakowanie winno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
zamawiającego na adres:
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
Oraz opisane:
„WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
— NIE OTWIERAĆ, nr sprawy: 103/KPW/STO/2020”.
Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oferty (w przypadku otrzymania zaproszenia do złożenia oferty 
wraz z SIWZ) aktualny certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System 
Zarządzania Jakością w zakresie remontów/ napraw statków /okrętów.
5. Na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa dodatkowe przesłanki unieważnienia 
postępowania: — w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako 
zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa 
oraz związanym z tym finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodującej ograniczenie/
wycofanie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, — w przypadku zatwierdzenia 
przez Ministra Obrony Narodowej wniosku zespołu do spraw wypracowania rekomendacji występowania 
podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w którym zadanie będące przedmiotem niniejszego 
postępowania zostanie uznane jako zadanie o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia (jednorazowo 
udzielana zaliczka nie przekroczy 33 % wartości umowy).

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2020
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