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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Adres pocztowy: ul.Hryniewickiego 10

Miejscowość: Gdynia Kod pocztowy: 81-340

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Zespół ds. zamówień publicznych Tel.: ______________

Osoba do kontaktów: DANUTA JERECZEK

E-mail: _____________________________________________Faks: +48 58 6607661

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.sar.gov.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa jednego statku ratowniczego kategorii I typu SAR 3000/III zgodnie z Projektem techniczno –
klasyfikacyjnym i Umową licencyjną z dnia 06.04.2009 oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego i dostawa statku do Gdyni.
Parametry jednostki będącej przedmiotem zamówienia:
- długość całkowita: Lc około 36,90 m
- dł. między pionami: Lpp 33,85 m
- szerokość kadłuba: 8,10 m
- szerokość na konstrukcyjnej linii wodnej: BKLW 7,90 m
- wysokość boczna: H 3,90 m
- zanurzenie konstrukcyjne: TKLW 2,50m
- pojemność rejestrowa około: 276 GT, 82 NT
- kadłub wybudowany ze stopów aluminium
- moc napędu 4920 kW
Silniki główne:
1 x MTU typ 12V4000M90
moc nominalna MRC 2880/2040 kW
obroty nominalne RPM 2250/2100
2 x MTU typ 16V2000M72
moc nominalna MRC 2033/1440 kW
obroty nominalne RPM 2410/2250
- 3 linie wałów
- 3 śruby napędowe
2 x zespoły prądotwórcze prądu przemiennego VOLVO PENTA typ D9MG/HCM 434 C, 3 x 400 V, 50Hz, każdy
o mocy po 160 kW
Prędkość: krążownicza 15 kn, maksymalna 24 kn
Klasyfikator: Polski Rejestr Statków
Klasa: *KM RESCUE VESSEL II AUT NAV1 : Kadłub statku posiada wzmocnienia lodowe umożliwiające
samodzielną żeglugę w drobno pokruszonych lodach mórz niearktycznych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 34513700 ______________________________
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
NZ-RO/WM/II/PO/07/09
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_MSPiR

 Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-111599 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
2009/S 187-269576 z dnia 29/09/2009
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24/09/2009
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została
przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej
publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję
zamawiającą

W obu przypadkach
VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

W obu przypadkach
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

III.2.3)

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1) Wykonawca musi spełnić niżej
wymieniony warunek szczegółowy-
wykazać, że:
wykonał w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej jedną
usługę polegającą na wybudowaniu
nie mniej niż jednej jednostki
technicznej (statku) o parametrach

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1) Wykonawca musi spełnić niżej
wymieniony warunek szczegółowy-
wykazać, że:
wykonał w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej jedną
usługę polegającą na wybudowaniu
nie mniej niż jednej jednostki
technicznej (statku) o parametrach
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

zbliżonych do jednostki będącej
przedmiotem zamówienia, której
ogólną charakterystykę określono w
sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.
Za parametry zbliżone do jednostki
będącej przedmiotem zamówienia
Zamawiający uzna wybudowanie
jednostki technicznej (statku) o
długości całkowitej nie mniejszej niż
30 m i nie większej niż 45 m ( tj. w
zakresie od 30 m do 45 m) , mocy
nominalnej napędu nie mniejszej niż
4900kW i prędkości maksymalnej nie
mniejszej niż 20 węzłów.
W przypadku wykonawców
występujących wspólnie, warunek
ten musi spełniać jeden z
wykonawców występujących wspólnie
(konsorcjant).

zbliżonych do jednostki będącej
przedmiotem zamówienia, której
ogólną charakterystykę określono w
sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.
Za parametry zbliżone do jednostki
będącej przedmiotem zamówienia
Zamawiający uzna wybudowanie lub
przebudowanie jednostki technicznej
(statku) z napędem mechanicznym
o długości powyżej 24 m typu: statek
ratowniczy, statek specjalistyczny,
holownik (typy statków według
definicji i określeń Przepisów
Klasyfikacji i Budowy Statków
Morskich Polskiego Rejestru Statków,
część I – Zasady Klasyfikacji). Pod
pojęciem przebudowy jednostki
technicznej (statku) z napędem
mechanicznym Zamawiający rozumie
wykonanie prac na jednostce o
długości powyżej 24 m typu: statek
ratowniczy, statek specjalistyczny,
holownik, obejmujących: prace
kadłubowe i maszynowe związane z
modernizacją kadłuba i modernizacją
siłowni łącznie z wymianą silników
głównych.
W przypadku wykonawców
występujących wspólnie, warunek
ten musi spełniać jeden z
wykonawców występujących wspólnie
(konsorcjant).

IV.1.2)

Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba wykonawców
spełniających warunki udziału w
postępowaniu będzie większa
niż pięciu, Zamawiający dokona
sprawdzenia, który z wykonawców
w najwyższym stopniu spełnia
postawione warunki szczegółowe
określone przez Zamawiającego w
sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego
ogłoszenia i zaprosi do składania
ofert wykonawców, którzy otrzymają
najwyższe oceny spełniania tych
warunków według następującej
zasady:
A)- za każde kolejne 100.000,00 (
słownie: sto tysięcy) PLN, powyżej
wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1)
31.800.000,00 złoty, dodatkowy jeden
punkt;
B)- za każdą kolejną należycie
wykonaną usługę, ponad wymagane
wybudowanie jednej jednostki

Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba wykonawców
spełniających warunki udziału w
postępowaniu będzie większa
niż pięciu, Zamawiający dokona
sprawdzenia, który z wykonawców
w najwyższym stopniu spełnia
postawione warunki szczegółowe
określone przez Zamawiającego w
sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego
ogłoszenia i zaprosi do składania
ofert wykonawców, którzy otrzymają
najwyższe oceny spełniania tych
warunków według następującej
zasady:
A)- za każde kolejne 100.000,00 (
słownie: sto tysięcy) złoty, powyżej
wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1)
31.800.000,00 PLN, dodatkowy jeden
punkt;
B)- za każdą kolejną należycie
wykonaną usługę, ponad
wymagane wybudowanie lub
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

technicznej (statku) spełniającą
warunek określony w sekcji III.2.3) pkt
1), dodatkowy jeden punkt.
W przypadku, gdy kilku wykonawców
zdobędzie tyle samo punktów,
to Zamawiający zwiększy liczę
wykonawców zaproszonych do
składania ofert.

przebudowanie jednostki technicznej
(statku) spełniającą warunek
określony w sekcji III.2.3) pkt 1)
Zamawiający oceni w następujący
sposób: wybudowanie jednostki
technicznej- dodatkowy jeden punkt,
przebudowanie jednostki technicznej-
dodatkowo 0,5 punkta.
W przypadku, gdy kilku wykonawców
zdobędzie tyle samo punktów,
to Zamawiający zwiększy liczę
wykonawców zaproszonych do
składania ofert.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) 27/10/2009 13:00 23/11/2009 13:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21/10/2009 (dd/mm/rrrr)
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