Gdynia, dnia 22 stycznia 2021 r.
Znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/20

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 24/12/2020 pod nr 2020/S 251-630779.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019
r. poz. 1843)
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
zawierająca:
- zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),
- wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ,
- sprostowanie Informacji dla Wykonawców nr 1.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019 r. poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań
Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
I. ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:
Wniosek nr 1
Dzień dobry w odniesieniu do przetargu „Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez
integrację zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego”- ze
względu na fakt że nie ma firm specjalizujących się we wszystkich z trzech wymienionych branż (tj.
analiza zanieczyszczeń wody, detekcja gazów i IT), bądź jest ich bardzo mało, - wnoszę o podzielenie
przedmiotu zamówienia na 3 etapy. Taka operacja pozwoli Państwu otrzymać odpowiednią cenę
i znaleźć kontrahentów.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, iż na przedmiot zamówienia składa się system, w związku z czym Zamawiający
nie dokona podziału zamówienia na części.
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Wniosek nr 2
Dzień dobry, w odniesieniu do poprzedniego maila chciałem sprecyzować. Odnośnie podziału
przedmiotu zamówienia na trzy etapy miałem na myśli
1. Etap 1 - Analizator zawartości oleju w wodzie i wyposażenie dodatkowe analizatorów
zawartości oleju w wodzie
2. Etap 2 Przenośny, wielogazowy detektor osobisty + stacja do testowania i kalibracji + gazy
kalibracyjne
3. Etap 3 – dostawa modemów komunikacyjnych i sprzętu komputerowego, wraz
oprogramowaniem
W ten sposób, jak już wspomniałem w poprzednim mailu, będzie Państwu łatwiej odnaleźć
wyspecjalizowanych kontrahentów.
Wyjaśnienia:
Zamawiający wyjaśnia, iż na przedmiot zamówienia składa się system, w związku z czym Zamawiający
nie dokona podziału zamówienia na części.
II. SPROSTOWANIE INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 1
Zamawiający dokonuje sprostowania treści Informacji dla Wykonawców z dnia 15.01.2021
r., w zakresie jak poniżej:
Pod tytułem - zamiast:
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019 r. poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom informację dotyczącą
zmiany treści SIWZ.
Powinno być:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019 r. poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom informację dotyczącą
zmiany treści SIWZ.
Rozdział I ZMIANA TREŚCI SIWZ – zamiast:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym
załącznikiem: SIWZ_ZMIENIONA.
Powinno być:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym
załącznikiem: SIWZ_zmiany z dnia 12012021.
Rozdział II ZAŁĄCZNIKI – zamiast:
[Z-2] SIWZ_ZMIENIONA
Powinno być:
[Z-2] SIWZ_zmiany z dnia 12012021
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Rozdział III OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO – zamiast:
2. Niniejszą informację dla Wykonawców Zamawiający zamieścił na:
- stronie internetowej Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl/.
- platformie zakupowej Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state.
Powinno być:
2. Niniejszą informację dla Wykonawców Zamawiający zamieścił na:
- stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state;
- platformie zakupowej Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl/.
III. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający oświadcza, iż:
1. Niniejsza informacja dla Wykonawców stanowi integralną część SIWZ i Informacji dla
Wykonawców nr 1.
2. Niniejszą informację dla Wykonawców Zamawiający zamieścił na:
- stronie internetowej Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state;
- platformie zakupowej Zamawiającego: https://sar.ezamawiajacy.pl/.
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