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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:
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego.

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

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia morskiego
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a mianowicie:
1.1. ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów żeglugi morskiej wraz z
wyposażeniem wymienionych w zał. nr 6 do SIWZ – CPV: 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków),
1.2. ubezpieczenie CASCO łodzi ratowniczych wraz z wyposażeniem wymienionych w zał. nr 7 do SIWZ,
sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego się na statkach i
Brzegowych Stacjach Ratowniczych wymienionego w zał. nr 8 do SIWZ oraz pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrządowaniem wymienionego w pozycji nr 13 zał. nr 6 do SIWZ - CPV66514150-2 (usługi ubezpieczenia
statków)
1.3. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów i łodzi ratowniczych - CPV 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od
odpowiedzialności cywilnej) ,
1.4. ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów oraz łodzi
ratowniczych. CPV 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty),
1.5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów oraz łodzi ratowniczych CPV 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków).
1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach 5-10 do SIWZ oraz załączniku nr 11
do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66510000  
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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-ET/II/PN/2/16

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:   2016-003130   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 009-011743  z dnia:  14/01/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/01/2016  (dd/mm/rrrr)
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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:
III.1.3)

Zamiast:

1. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia
(składający ofertę wspólną),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub
kopi poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia warunek
szczegółowy określony w pkt. III.1.4)

Powinno być:

1. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia
(składający ofertę wspólną),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub
kopi poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia warunek
szczegółowy określony w pkt. III.1.4)
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mogą spełniać łącznie, natomiast
warunek nie podlegania wykluczeniu
z postępowania musi spełniać
każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa odpowiednie
dokumenty, o których mowa w
rozdziale X SIWZ - celem wykazania
spełniania warunków, o których
mowa w art 22 ustawy Pzp i braku
podstaw do wykluczenia.
7. W przypadku złożenia oferty
przez spółkę cywilną, nie podpisanej
przez wszystkich wspólników,
zaleca się złożenie dokumentów
potwierdzających umocowanie
pełnomocników do reprezentacji
spółki.
8. Korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik
pozostałych wykonawców.
9. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by wiązała
prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem
umowy może zażądać umowy
regulującej współpracę tych
wykonawców.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

mogą spełniać łącznie, natomiast
warunek nie podlegania wykluczeniu
z postępowania musi spełniać
każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegając
się o udzielenie zamówienia składają
dokumenty, o których mowa w sekcji
III.2.1) lit.B pkt. 1 ( pkt. 1. rozdziału X
SIWZ) , a każdy z tych wykonawców
składa dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa
w sekcji III.2.1) lit.B pkt. 2 (pkt. 2.
rozdziału X SIWZ)
7. W przypadku złożenia oferty
przez spółkę cywilną, nie podpisanej
przez wszystkich wspólników,
zaleca się złożenie dokumentów
potwierdzających umocowanie
pełnomocników do reprezentacji
spółki.
8. Korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik
pozostałych wykonawców.
9. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by wiązała
prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem
umowy może zażądać umowy
regulującej współpracę tych
wykonawców.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4)

Zamiast:

Posiadanie zezwolenia na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
grup ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie ,
na zasadach art. 23 ustawy
Pzp, Zamawiający wymaga aby
uprawnienie, o którym mowa
powyżej posiadał wykonawca
realizujący zakres, do którego

Powinno być:

Posiadanie zezwolenia na
wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
grup ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie ,
na zasadach art. 23 ustawy
Pzp, Zamawiający wymaga aby
uprawnienie, o którym mowa
powyżej posiadał wykonawca
realizujący zakres, do którego
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wykonania jest koniecznym
posiadanie zezwolenia.

wykonania jest koniecznym
posiadanie zezwolenia.
Przez zezwolenie, o którym mowa
powyżej , Zamawiający rozumie
także uprawnienie do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z przepisami prawa
unijnego.

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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-011498
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