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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Hryniewickiego 10

Miejscowość:  Gdynia Kod pocztowy:  81-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 586607661

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek

E-mail:  zam.pub@sar.gov.pl Faks:  +48 586607661

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.sar.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa 8 szt. łodzi ratowniczych przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i
ratowaniem życia ludzkiego na morzu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie i dostawa 8 szt. łodzi przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem
i ratowaniem życia ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych
Morza Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zalodzenia. Kadłub łodzi w postaci głębokiego V wykonany z
żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Długość całkowita łodzi od 6,2 do 6,5m, szerokość do
2,55m, maksymalny ciężar do 1600kg. Prędkość nie mniej niż 30 węzłów, zanurzenie około 0,5m. Załoga 3
osoby, dopuszczalna ilość osób maksimum 10. Napęd łodzi stanowić będą 2 przyczepne silniki benzynowe,
dwusuwowe o mocy nie mniej niż 66,2 kW każdy, wyposażone w Post Immersion Start, układ zabezpieczający
przed zalaniem silnika podczas wywrotki. Łódź powinna spełniać wymagania Polskiego Rejestru Statków w
zakresie budowy poświadczone stosownym dokumentem oraz spełniać wymagania konwencji SOLAS 74/83 w
zakresie zaleceń rezolucji MSC.48(66) w sprawie standardów wyposażenia dla środków ratunkowych.
2. Wykonanie i dostawa 8 szt. jednoosiowych przyczep do transportu łodzi opisanych w pkt.1 zdolnych do
nieograniczonego poruszania się:
2.1 po drogach utwardzonych i nieutwardzonych
2.2 po plaży i terenie piaszczystym
2.3 we wszystkich porach roku i różnych warunkach atmosferycznych
Konstrukcja przyczepy musi umożliwiać wodowanie i podejmowanie łodzi ratowniczej, które będzie realizowane
przez wjazd przyczepy do wody morskiej na głębokość do 1200 mm. Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
3500 kg, ładowność do 1900 kg. Przyczepa musi spełniać wymogi polskich przepisów ruchu drogowego,
posiadać świadectwo homologacji umożliwiające jej rejestrację w Wydziale Komunikacji.
Wypełniając dyspozycję art 29 ust 3 Pzp oraz art 30 ust 4 Pzp Zamawiający wskazuje, iż przywołując
nazy własne produktów oraz norm, dopuszcza zastosowanie/zaoferowanie rozwiązań równoważnych
tj posiadających funkcjonalność wynikającą z paramterów technicznych nie niższą niż wskazane przez
Zamawiającego. Jednoczesnie Zamawiający zastrzega, iż zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania
obowiązującej konwencji międzynarodowej SOLAS 74/83 w zakresie zaleceń rezolucji MSC.48(66) lub
obowiązującej konwencji równoważnej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34521000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
NZ-ER/II/PO/09/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MSPiR
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-036574   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 057-099143  z dnia:  21/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/03/2015  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.1.2) Główne warunki
finansowe i uzgodnienia płatnicze
i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących

Zamiast:

Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia płatności częściowych
na wniosek wykonawcy, przy czym
wysokość płatności po zrealizowaniu
zamówienia nie może być niższa niż
60 %. Szczegółowe warunki
płatności określa siwz.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia wykonawcy zaliczkiw
w wysokości do 20% ceny
kontraktowej, na jego wniosek.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
5-8, 10-11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy

Powinno być:

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
5-8,10 i 11 ustawy, wystawione
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przed upływem terminu składania
wniosków udział w
postępowaniu, z tym że w
przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 2:
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
(...)
6. Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt
5. 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiedniego
kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich
zaświadczeń - zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt
2:
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio że:.(...)
6. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osobylub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 5.1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Pkt 7 stosuje
się odpowiednio

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne,
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów

Zamiast:
a) wykaz wykonanych (a
w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, również
wykonywanych) głównych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (...)

Powinno być:
a) wykaz wykonanych (a
w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, również
wykonywanych) głównych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
Wniosków (...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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IV.1.2) Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszenie do składania ofert lub
do udziału:

3. Badając doświadczenie i
dokonując wyboru ograniczonej
liczby kandydatków Zamawiający
bedzie uwzględniał doświadczenie
jedynie wykonawców ubiegajacych
się o udzielenie zamówienia,zgodnie
z przyjętą linią orzeczniczą KIO.

3. Badając doświadczenie celem
dokonania wyboru ograniczonej
liczby kandydatów Zamawiający
będzie uwzględniał doświadczenie
jedynie wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia,zgodnie
z przyjętą linią orzeczniczą KIO.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający wskazuje, iż zmiany wskazane w niniejszym ogłoszeniu, stanowiące sprostowania do ogłoszenia,
są:
1. Zmiany w zakresie płatności - dotyczą realizacji zamówienia i uwzględniane przez wykonawców w kolejnym
etapie tj etapie przygotowania oferty (Sekcja III.1.2)
2. Zmiany pozostałe - służą dostosowaniu do literalnego brzmienia przepisów, nie wprowadzając przy tym
zmian co do istoty danych zapisów (Sekcja III.2.)
3. Podkreśleniu dotychczasowej treści (Sekcja IV)
Tym samym nie wprowadzają zmian w procedurze ubiegania się o udział w postępowaniu - etapie złożenia
wniosku i nie wymagają zapewnienia dodatkowego czasu na przygotowanie wniosku.
4. Jak zostało wskazane w treści ogłoszenia, wykonawca składając wniosek może posłużyć się własnymi
wzorami dokumentów, wzorami powszechnie dostępnymi w internecie, lub też wzorem zamieszczonym przez
Zamawiającego. Istotne jest by dokumenty te zawierały informacje konieczne do oceny Wniosków, zgodnie z
treścią ogłoszenia o zamówieniu.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-045519
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