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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul.Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jereczek
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Faks:  +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie remontu dla pierwszego odnowienia klasy statku m/s Sztorm typu SAR 3000, zgodnie z przepisami
PRS
Numer referencyjny: NZ-ET/II/PN/04/17

II.1.2) Główny kod CPV
50241100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dla pierwszego odnowienia klasy statku m/s Sztorm typu
SAR 3000, zgodnie z przepisami PRS. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w zał. nr 1 do SIWZ
- Specyfikacja Remontu. Warunki realizacji dodatkowo określa zał. nr 2 - Wzór umowy
1.0 DANE STATKU:
1.1 Wymiary główne:
Lc= 36,88 m Lpp=33,99 m Bcc=8,09 m H=3,89 m Tmax=2,52 m
1.2 Tonaż:
Q=200 t BRT=284 RT NRT=85 t
1.3 Uciąg i szybkość:
V=22,5 w Uciąg(na windzie)=27 kN pierwsza warstwa; 11 kN ostatnia warstwa,
Uciąg (na palu)=18,5 kN
1.4 Kadłub i napęd:
Kadłub spawany, wykonany ze stopu aluminium: 5083 i 5086 (w stanie utwardzenia H116; H321)
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Dwa silniki marszowe MTU 16V2000M72 o mocy po 1440 kW napędzające statek poprzez dwie śruby
nastawne oraz jeden silnik prędkości maksymalnej MTU12V4000M90 o mocy 2040 kW napędzający statek
poprzez śrubę o stałym skoku, ster strumieniowy 100 kW.
1.5 Przeznaczenie i klasa statku:
Ratowniczy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-010690
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 020-033525
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/01/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
1. Zgodnie z dyspozycją art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian w zawartej umowie na warunkach:
1) zmiana zakresu przedmiotu umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac objętych umową – Zamawiający może odstąpić od wykonania części prac
remontowych wymienionych w specyfikacji remontowej a wycenionych w kosztorysie ofertowym jeżeli stan
techniczny statku lub jego urządzeń na to pozwala.
b) wykonanie prac uzupełniających niewskazanych w Specyfikacji technicznej – jeżeli w trakcie remontu w
procesie weryfikacji i defektacji (wystąpi konieczność wykonania prac uzupełniających
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
oferty Wykonawcy.
Powinno być:
Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Zgodnie z dyspozycją art. 144 ust
1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie i
na warunkach określonych w paragrafie 7 wzoru umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.
1) zmiana zakresu przedmiotu umowy: a) zmniejszenie zakresu prac objętych umową , b) wykonanie prac
uzupełniających niewskazanych w Specyfikacji remontu
2) wydłużenie terminu realizacji: a) o czas niezbędny do realizacji prac uzupełniających, b) gdy termin dostawy
materiałów / części zamiennych przez producenta przekroczy termin realizacji umowy określony w § 2 Umowy,
pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dostawę.
3) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
oferty Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.7

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:33525-2017:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Siedziba Zamawiającego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia.
Powinno być:
Siedziba Zamawiającego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,
Sala Sztabowa (parter)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/03/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/03/2017
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


