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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17960-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Analizatory
2021/S 010-017960

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-620101)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Adres pocztowy: ul. Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Reszko, Maciej Grzonka
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Tel.:  +48 586607641
Faks:  +48 586607661
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://sar.ezamawiajacy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu 
wykrywania skażeń środowiska morskiego
Numer referencyjny: NZ-ER/I/PN/04/20

II.1.2) Główny kod CPV
38434000 Analizatory

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu wykrywania skażeń środowiska stanowiącego wyposażenie 
statków ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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12/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-620101

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności: dostawa zestawu detektorów do wykrywania obecności 
substancji ropopochodnych oraz innych substancji olejowych w wodzie morskiej (12 szt.) wraz z wyposażeniem 
dodatkowym umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat, dostawa zestawu detektorów 
wielogazowych do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych (12 szt.) wraz z wyposażeniem dodatkowym 
umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat, opracowanie wewnętrznych procedur systemu 
wykrywania skażeń wody i powietrza, opracowanie systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich 
Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarce Wojennej, przeprowadzenie 
Seminarium – prezentacji systemów dla ratowników Służby SAR, prezentacja systemów wykrywania i 
monitorowania skażeń środowiska morskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 
do SIWZ.
Powinno być:
Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
Etap 1.
1. dostawa zestawu detektorów do wykrywania obecności substancji ropopochodnych oraz innych substancji 
olejowych w wodzie morskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym eksploatację detektorów 
przez okres 2 lat,
2. dostawa zestawu detektorów wielogazowych do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych wraz z 
wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym eksploatację detektorów przez okres 2 lat,
3. dostawa systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych pozyskanych z detektorów 
skażenia wody i powietrza obejmująca:
1) dostawę modemów komunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
2) opracowanie systemu wykrywania skażeń wody,
3) opracowanie systemu wykrywania skażeń powietrza,
4) opracowanie systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów 
nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej oraz seminarium – prezentacja systemów dla 
ratowników Służby SAR.
Etap 2.
Dostawa systemu odczytywania, przesyłania i składowania danych pomiarowych pozyskanych z detektorów 
skażenia wody i powietrza obejmująca prezentację systemów wykrywania i monitorowania skażeń środowiska 
morskiego, mającego stanowić wyposażenie statków ratowniczych, oraz panel dyskusyjny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - pkt 1
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca jest ubezpieczony od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 25 000 PLN.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 25 000 PLN.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
określoną przez Zamawiającego.
Powinno być:
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 10, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 10.
Powinno być:
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w rozdziale V ust. 10 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania 
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V ust. 10 SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu 
dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Powinno być:
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu 
dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 lit. a)-c) SIWZ.
Powinno być:
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
b) rozdziale VI ust 4 pkt 1) lit. b)–c) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności- 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Powinno być:
b) rozdziale VI ust 4 pkt 1) lit. b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności – 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2021

15/01/2021 S10
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S10
15/01/2021
17960-2021-PL

5 / 5

Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Powinno być:
Data: 01/04/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa ESPD dotyczące tych 
podwykonawców.
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