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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dostawa dwóch sztuk łodzl roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji
zwalczańia,zagroŻeń i;zanieczyszczeń olejowych, sygnatura: NZ-ER/ll/PN/07/15
numer'ogLrisźenia: 2015/s 055_095876 data zamleszczenla: 1910312015

Zmiana treścisiwz nr 2

Morska SłużbaPoszukiwania i Ratownictwa, działĄąc jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu dokonuje na podstawie ań' 38 ust 4 Pzp zmiany treści siwz w poniższym
zakresie:

1'

Rozdział V, Warunki udziału w postępowaniu.
W miejsce treści:
''Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien jest przedłożyó
wykaŻ wykonanych dostaw, o którym mowa w siwz. Wykonawca zobowiązany
jest wykazaó wańośc dostawy wykonanej/wykonywanej do upływu terminu
składania ofert, pzy czym wańośćdostawy wykonanej/wykonywanej musi
potwierdzać spełnienie WW. Warunku.''
wprowadza się treśc:
''Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien jest pzedłozyć
wykaz wykonanych głownych dostaw, o ktorym mowa w siwz' Wykonawca
zobowiązany jest wykazaó cechy dostawy wykonanej/wykonywanej do upływu
terminu składania ofeń, przy czym cechy dostarczonych łodzi w ramach
dostawy wykonanej/wykonywanej musi potwierdzac spełnienie W\Ą/' Warunku.''
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Dział V slWZ, pkt 1a, na końcu dopisuje się: ''W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem na rzecz ktorego dostawy Wymagane w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku składania dowodóW, o ktorych mowa
powyżej."
Dział Vl. pkt 2, treśÓ art24'2b ust 3 Pzp zmienia się na ar|. 24b ust 3 Pzp.
X. opis sposobu przygotowania ofeń - pkt 3 ppkt 4) opis będący charakterystyką łodzi
Celem ułatwienia złoŻenia ofeńy, Zamawiający
(...), wprowadza Się zdanie
wprowadza zał. 1 Astanowiący wzór specyfikacji technicznej.
Zał. nr 6 do S|WZ - Zamawiający W miejsce dotychczasowego wprowadza nowy
załącznik nr 6. Zmiany w odniesieniu do uprzedniego zostały zaznaczone kolorem.
Zmiana treścinie wprowadza zmian w zakresie parametrÓw opisanego sprzętu, a
jedynie podkreśla sposob weryfikacji parametrów koniecznych do spełnienia.
Zał' nr 1 do S|WZ - Zamawiający w miejsce dotychczasowego wprowadza nowy
załącznik nr1 wraz z zał' nr 1A do Formularza ofeńy.
JednoczeŚnie wobec powyzszej zmiany S|WZ ZamawiĄący wyjaśnia, zgodnie z
treściąslWZ po zmianie:

-

Zał. 1A stanowi arkusz opisu technicznego do wskazania cech produktu
wprowadzany jest celem ułatwienie wykonawcom złoŻenia ofeń. ZamawiĄący w
treści siwz - rozdział X pkt 3 ppkt 4) wskazał iż Wykonawca zobligowany jest do
złoŻenia opisu systemu będący charakterystyką wyposazenia łodzi, zawierający
i

wskazanie parametrów fizycznych i technicznych umozliwiające ocenę ofeńy pod
względem zgodnościz treŚcią siwz oraz kryteriami oceny ofeń, spoządzony z

uwzględnieniem opisu sposobu dokonania oceny ofeń wskazanym W zał. nr 6 do SIWZ.
Wobec wprowadzenia zał. nr 1A ZamawiĄący Wymaga: złoŻenie wykazu wrazz ofeńą,
dodatkowo zalecĄąc dołączenie opisu technicznego potwierdzającego prawidłowości
rozwiązań (zgodnie z Rozdziałem X pkt 4'sWZ). JednoczeŚnie Zamawiający wskazuje,
iŻw puypadku złozeniawrazz ofertą spoządzonego opisu systemu pzez wykonawcę
wg własnego uznania, koniecznym jest by w swej treścizawierał wszystkie informacje

7

'
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Wymagane załącznikiem 1 A.

Zał. nr 1 do slWZ -Formularz oferty

-

ZamawiĄąc

w pkt 3

słowo "System''

doprecyzowuje jako ''łodzie'' zgodnie z nazwą postępowania
Zal. nr 4 do S|WZ - Wykaz wykonanych dostaw - zgodnie z treściąopisu spełniania
warunku, Wykonawca zobligowany jest legitymowaÓ się doświadczeniem w dostawie
łodzi o wskazanych min. parametrach. Spełnienie warunku wykonawca winien jest
wykazać za pomocą Wykazu oraz poświadczeń' Celem zwrócenia Wykonawcom
koniecznośĆwprowadzenia powyzszych informacji do Wykazu,
uwagi
ZamawiĄący umieszcza na stronie internetowej \Nzor Wykazu - zał. nr 4 do SIWZ,
podkreślającyw treściwskazanie parametrów dostarczonych łodzi. Jednocześnie
ZamawiĄący wskazuje, iż Wykonawca składając ofeńę może posłuzyc się zarówno
nowym wykazem, jak i dotychczasowym, z uwzględnieniem konieczności wskazania

na

tam żądanych parametrÓw dostarczonego sprzętu'

ZamawiĄący nie przesuwa terminu składania ofert. Wprowadzone zmiany nie wprowadząą
zmian W parametrach opisanego asońymentu, nie wymagają teŻ wprowadzenia
merytorycznych zmian w ofeńach ani konieczności pozostawienia czasu na Wprowadzeniem

1,,1,ą*La,'rr;rL

ich w ofeńach. Tym samym termin składania ofert oraz otwarcia ofeń pozostaje bez zmian
upływa w dniu 27.o4.2o15r

DYRtnl)"*
Merck

Załączniki:
1

' Formularz ofeńy - zał' nr 1 wraz z zał. 1A

2.

opis pzedmiotu zamówienia - zaŁ nr 6 do slWZ

3' Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 4 do slWZ

Eltwgosz
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Załacznik nr 1 do SIWZ

FormuIarz ofeńy
publicznego, którego wańośÓ szacunkowa
zamÓwienia
postępowaniu
o udzielenie
w
przekraczawyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie pzekracza kwoty
10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień
publicznych 0. t. 22013 r.Dz. U. poz.907 ze zm.), prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcjl
zwa czan a zagr ożeń i za n ieczys zczeń o lej owyc h
i

l

Nazwa i adres Zamawia1ącego:

Morska SłużbaPoszukiwanla i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba:

Ńip'.
Regon:.
Dane kontaktowe WykonawcY:
Nr telefonu:... ... .
Nr faksu:1
Adres poczty
elektronicz nei:2 ..
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego pzetargu nieograniczonego oraz
wymagań Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamówienia zobowiązuję się do wykonania
sygnaturze NZprzedmiotu zamówienia opisanego W SlWZ W postępowaniu

o

ERill/PN/o7l15 (Dostawa dwóch sztuk łodzi roboczych przystosowanych do
prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych oraz poniŻej na
następujących waru nkach

:

dostawę dwóch sztuk łodzi roboczych
przystosowanych do prowadzenia akcii zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
... (producent, nazwa systemu, model odpowiedniol
olejowych: ...............
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.

za cenę:

wańośćnetto pzedmiotu zamowienia wynosi: . ..... złotych,
2) kwota podatku VAT w wysokości.... złotych, stawka podatku VAT
1)

... ...

,

, Należy wskazać nr faksu, na który ZamawiĄący będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
posiada)
zqodnie z art.27 ust' 2 ustawy z zachowaniem piocedury określonei w pkt. Vll.3 SIWZ: (eżeli Wykonawca

informacje

pkt. Vll.3 SIWZ; (eżeli Wykonawca
'"ru.r"zv*.x"i.e'iońipocźtędzieprzesyłałoświadczeniąr/Vnioski,zawiadomienia
oraz infbrmacje zgodnie z art.-27 ust. 2 ustawy z zacńowaniem procedurv określonei w

posiada)

3) cena brutto przedmiotu zamówienia w wysokości:

złotych, słownie
2' oświad c zam, Że przed m ot zam ówie
powierzę podwykonawcom....
i

n

......'"""')

ia zrealizuję samlczęśćzamówien ia

4. oświadczam, Że należę/nie nateżęa do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym
oświadczeniem zgodnie z zał' nr 7 do slWZ.
5. oświadczam,Że oferowany (dostarczany) asońyment będzie spełniałwszystkie
wymagania określonew SlWZ
6. Zastrzegam/nie zastrzegams w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych 0. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w odniesieniu
do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą byc one udostępniane innym uczestnikom
postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę
zwalczaniu nieuczciwej
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw
konkurencji:...............
7. Termin i zasady płatności:zgodnie

do SIWZ.

z zapisami lstotnych postanowień umowy załączonych

8. oświadczam, iŻ powyzsza cena zawiera wszelkie koszty związane z

realizaĄą

oferowanego zamówienia zgodnie z S|WZ
9. oświadczam, Że zapoznałem się ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia i nie
Wnoszę do niej zastueŻen oraz uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty, a W przypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązujemy się do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiĄącego'
{0. oświadczam,iŻuwaŻam się za związanego ofeńą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego
jako dzień składania ofert.
11. oferta została zloŻona na ..'.'...'. ponumerowanych stronach.
12. lntegralną częśćofeńy stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1)..............

2) ...........,.
3) .............
4) .............

Miejscowość, data

3 Niepotrzebne skreŚliĆ.

W

(czytelny podpis osoby lub osob upowaŻnionych
lub imienna pieczątka i podpis)

przypadku wykonywania części zamóWienia przez podwykonawców należy wskazać część
powierzy podwykonawcom, tj. wskazać zakres przedmiotu umowy' który ma

zamówienia, której wykonanie'Wykonawca

a

realizowaÓ podwykonawca.

Niepotrzebne skreŚlić' W przypadku gdy Wykonawc a naleŻy do tej samej grupy kapitałowej, o ktÓrej mowa W ań' 24 ust. 2 pkt.
5 ustawy wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
5
W pzypadku zastzeŻenia w ofercie informacji w trybie ań. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zasfizeŻone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, Że zastzeŻone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa'
jednocześnie zabezpieczĄąc je zgodnie z postanowieniami ',SlWZ''

tilur\tct

Zał.do oferty 1A
rametrach:

Wykonanie wodoszczelne

tak/nie

Akumulatory 12V 115 Ah min 2 szt. Warunek wymagany

tak/nie

Wyłączniki zasilania szt' 2 - Warunek Wymagany

tak/nie

Bezoieczniki automatvczne

-

tak/nie

Warunek wvmagany

tak/nie

Pzełacznik pracY - Warunek wymagany
oświetlenie nawiqacyine

-

taldnie

zgodnie z CoLREG 1972

oświetlenie robocze min 2 reflektory 55 W do oświetleniarufy i dziobu

tak/nie

Szperacz reflektor - 200 W

tak/nie

Niebieska lampa błvskowa

tak/nie

Oświetlenie kabiny, oświetlenie sterowania

tak/nie
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Radar nawigacyjny wraz z anteną ploterem i kolorowym wyŚwietlaczem

tak/nie

Echosonda

tak/nie
tak/nie

Kompas magnetyczny
.,::.::::::::::::::::'.:,

EleL!,or'rrru

R'

Mapa nawiqa6y1pą (+2 okt)

tak/nie

Pomiar temperatury wody (+1 pk$

taklnie

Transponder AIS

- klasa B (+2 pkt)

Transponder AIS -klasa A

(+

tak/nie

3 pk0

tak/nie

t.

-lt B

1"

ta t

....

.

:-tr

Radiotelefon morski stacionarny wraz z anteną

tak/nie

Radiotelefon morski pzenoŚny szt' 2

tak/nie

Meqafon stacionarnv

taklnie

Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w częścirufowej,
umozliwiająca pzebywanie 2 - 3 członków załogi. Widocznośc we wszystkich
kierunkach, wycieraczki

tak/nie
ttl
'1:

'

rt

.

2 fotele + ławka składana

tak/nie

lzolacia akustvczna standardowa
Konsola wyposazona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy silnika,
oraz radiotelefon

tak/nie

ffińół.

ęffiiń'iijffirtę'*;,

tak/nie
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Pokład roboczv wykonany w wersii antypoŚlizqowei

tak/nie

Ławki buńowe składane

tak/nie

Polery buńowe i rufowe (z osłoną) - min 4 szt.

tak/nie

Wiosło + bosak

tak/nie

Wiadro

tak/nie

+

czerpak

Gaśnica

tak/nie

Hol płvwaiacv 50 m o średnicy25 mm

tak/nie

Lina cumownicza 15 m o średnicy 20 mm

tak/nie

Rzutka 30 m o Średnicy 10 mm

tak/nie

Kotwica

tak/nie

Lina kotwiczna 30 m o średnicy 20 mm

tak/nie

Malowanie kadłu ba w częścipodwod nej farbą antyporostową

tak/nie

Malowanie nazwy łodzi oraz logo i nazwy armatora

tak/nie

Pokrowiec dla uządzenia zbierającego

tak/nie

Przuczeoa do holowania łodzi

tak/nie

Szczelna aluminiowa skzynia nazędziowa montowana do pokładu

(+ 1

tak/nie

pkt.)

Koła ratunkowe szt.2

tak/nie

Kom binezony och ron ne wraz z ocieplaczam i szt. 3

tak/nie

Kamizelki ratunkowe

tak/nie

szt. 5

-

Pneumatvczne kamizelki ratunkowe - szt. 3

tak/nie

Stroboskopowe syqnalizatory ratownicze naramienne szt. 3

tak/nie

Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt.

tak/nie

Lornetka obserwacyina - szt.

tak/nie

'l

Lornetka noktowizvina aktvwna, oeneracia 1+ - szt.

tak/nie

1

Apteczka

takinie

Rakiety spadochronowe białe - 10 szt'

tak/nie

Rakietv soadochronowe czeruone - 3 szt.

tak/nie

Pławka dvmna pomarańczowa - szt'

tak/nie

1

Kombinezonv robocze - 6 szt.

tak/nie

Rękawice ochronne - 6 szt.

tak/nie

Kaskiochronne-3szt.

tak/nie

Goole - 3 szt.

tak/nie

Lornetka noktowizyina aktvwna, qeneracia 2+ - szt.1 (+ 2 pkt.)

tak/nie
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tak/nie

a zanieczy szczeń

Plan oqÓlny

tak/nie

lnstrukcia obsłuqi łodzi

tak/nie

lnstrukcie obsłuqi silnika i urzadzeń stanowiących wyposazenie łodzi

tak/nie

Swiadectwo klasy uznaneqo klasyfikatora

tak/nie

Swiadectwa i ceńyfi katy urządzeń, wyposaze

6

[lffi #ńńai$ k

Swiadectwo klasy PRS

(+

n

ia

isp

,r-*\
il

^\i6t,n-Ł

tak/nie

rzętu ratown iczeg o

ffi ffi]iifi :.ń. tiffiłli$tikiń,nffi

1 pkt.)

Swobodne manewrowanie wzakresie prędkości0- 3 W

r,tit

:,...,....,,.....;ll111]i||f;:..'..

tak/nie

opis technicznv łodzi
O

n&iłffi

apciońiir'

e,

o l

ffi

Ńńffi

*-#,":,:,:::::::':,

tak/nie

tak/nie

Zdolnośó holowania zapory - niespełnienie warunku eliminuje ofertę

tak/nie

MożliwoŚc bezpiecznego podejścia do rozbitka np. Z rampy dziobowej (+ 1 pkt')

tak/nie

SzvbkoŚć zbierania oowvzei 15'000 n2lh

tak/nie

ft 8 pkt.)

Nominalna, określona pzez producenta wydajnoścurządzenia zbieĘącego min
20m3/godz. - niespełnienie warunku eliminuje ofeńę

tak/nie

Nominalna wydainośÓ uzadzenia zbieraiąceqo pow. 30m3/oodz. (+ 7pkt.)

tak/nie

tak/nie

EfekłyWnośó:ŻbiÓiinia -,gećhy.6p..1no'lne;,dodefto$1o]'p'unkló',lłline.
Powyzei90%

(+

tak/nie

4 pkt.)

95% iwiecei{+ 7 pkt.)

tak/nie

Montaż, demontaż uruądzeń zbierających na pokładzie - cecha opciónalna, dooairowo

Czas montazu ponizej 2 godzin

(+

punńó*.n.
takinie

2 pkt,)

cecha opciońalńei
Temperatura zapłonu <, = 60 C (+ 2 pkt.)

tak/nie

Zakres lepkościWvmaoanv 15 - 150.000 cSt

tak/nie

Zakres lepkoŚci powyzei 150.000 cSt

tak/nie

(+

6 p11.1

Mechanigzne/ranualne separowalie zanjeczyszczeń stałych (+.2

pkt.)-.

l-

. talllie

Zbiornik wymienny, mocowany na ramie

tak/nie

PoiemnoŚc min 1 m3

tak/nie

MozliwoŚÓ

oprozniania zbiornika - złącze standardowe

Specjalny system składowania odpadÓw, np. system workowania (+10 pkt')

..

takinie

tak/nie

:::,,::
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Cena oferowanego pzedmiotu zamówienia

Miejscowość, data
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(czytelny podpis osoby lub osob upowaŻnionych
Iub imienna pieczątka i podpis)

Zał.nr 6 do SIWZ

opis przedmiotu zamówienia
Łódź d o zwa c zania zanaeczy szczeń o lej owyc h
!

1.

czĘŚc oGoLNA

1.'l Typ i pzeznaczenie:

do prowadzenia akcji zwalczania zagroŻeń i zanieczyszczeń
olejowyih. ŁÓdŻ powinna charakteryzowac Się mozliwoŚcią bezobsługowej wieloletniej
ŁÓdŹ będzie przeznaczona

eksploatacji w warunkach hydrologiczno-meteorologicznych umozliwiających prowadzenie akcji
przeciwrozlewowych stan morza 3, wysokośc fali do 1,5 m. Ponadto łódŻ powinna
charakteryzowac się stosunkowo wysoką autonomicznoŚcią, tj. pozwalającą na prowadzenie
działan operacyjnychprzez okres, co najmniej 12godzin.
Funkcja podstawowa łodzi:

.D Aktywne, polegające na mechanicznym zbieraniu oleju z powierzchni wody zwalczanie
zanieczyszczeń olejowych na morskich wodach przybzeŻnych, osłoniętych w portach
wodach środlądowych.
lD Wspołpraca w zakresie zwalczaniazanieczyszczen olejowych na morzu z innymi
jednostkami MSP|R, np. holowanie zapor.
lD Prowadzenie akcji związanych z poszukiwaniem i ratownictwem na morzu,
szczególności na wodach osłoniętych
(D MoŹliwośÓ holowania małych, do 15 m długości,jednostek pływających.

i
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2. PARAMETRY PODSTAWOWE
ŁódŹw klasie PRS: *bKM lll lub *bKM IV
lnni uznani klasyfikatorzy: bKM lll lub bKM lV
2.1. Parametry sprzętu pływającego
2.1,1 . Pa rametry podstawowe s przętu pływające g o
Wymiary (długośó 7,5 - 9,o m, szerokośc maksymalnie 3'0 m. ) i cięŻar wraz z Wyposazeniem
poniżej 3.800 kg.
Zapewnienie Ęńiarów,uńozliwiających tianspoń drogÓwy powoduje podniesienie wartości ofeńy
zgodnie z tabelĄ oceny ofeń.

rametry ko n stru kcyj n e sprzętu pływające go
łodzi powinna zapewniac wieloletnią bezobsługową eksploatację w warunkach
Konstrukcja
Uwaga:
morskich
Materiał - Aluminium o podwyzszonĄ wytrzymałoŚci do zastosowań morskich
GruboŚc blach poszycia - min 5 mm
Grubośćblach kabiny - min 4 mm

2.1 .2. Pa

2'1.3. Statecznośćiwolna buńa oraz wypornośći pĘwalność
Zgodnośćz normą PN-EN lso 12217-1:2OO5 - Małe statki- ocena stateczności i pływalnościoraz
póaział na kategorie. Część1: Jednostki nieżaglowe o długościkadłuba większej lub równej 6 m
_
Spełnienie normy EN,|SO 1żz15-5i"Ż008, Małe statki- Kgnś1rukcja iwymiarowanie kadłuba
CzęśÓ 5: obciążenia proiektowe ola jednokbdłubowców, ,naprężenia pĘektowe, wymiarowanie
elementów koństiukcyjnych.- powóouje pódniesienie wańości ofeńY zgodnie z tabelą oceny ofeń
2.1 .4. Wym

L,,lu"u5Ła.

iarowanie elementów konstru kcyj nych

(ilil,

PN-EN lso 12215-6: 2009 - Małe statki- Konstrukcja iwymiarowanie kadłuba - CzęśÓ 6: Układ
konstrukcji i szczegoły
Konstrukcja spawana

2.1.5. Napęd isystemy
Silnik o mocy min 200 kM (-150 kW)

Dostaw' łodziżsilnikiem wysokoprężńyń powoduje pódńiesienie wańości of.eńy zgodnie z tabelą

oceny ofert.
uapdo śrubowy !ub strugowodny, umozliwiający precyzyj1e manewlow.anie w zakresie prędkości1
- 3 w. Dóśtawa łóożiżnapęoem ińny niŹ śrubowy powoduje pódniesienie wańości oferty zgodnie z
tabelą ocenyofćń.
PrędkoŚć maksymalna - min 20 w.
PrędkośÓ wyŻsża niŻ 25 w' powoduje podniesienie wartości ofeńy zgodnie z tabelą oceny ofert'
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemnościumozliwiającej 12 godzinną pracę przy obciąŻeniu w
granicach 60%, wyposazony w zdalnie sterowany zawor odcinający.
Sterowanie - manualne hydrauliczne
System odprowadzania wód zęzowych - elektryczna pompa automatyczna Wspoma$ana pompą
ręcznąmin 1 szt.
2.1 .6.

I

nstalacja elektryczna

Wykonanie wodoszczel ne
Akumulatory 12V 115 Ah min 2 szt.
Wyłączniki zasilania szt. 2
Bezpieczniki a utom atyczn e
2.1.7. oświetlenie
oświetlenie nawigacyjne - zgodnie z CoLREG 1972
oświetlenie robocze min2 reflektory 55 W z do oŚwietlenia rufy i dziobu
Szperacz reflektor - 200 W
Niebieska lampa błyskowa
oświetlen ie kabi ny, og ólne oświetlenie sterowan ia.
2.2. Wyposażenie

2.2.1 . Wyposażen ie nawigacyj ne

Radar nawigacyjny wraz z anteną, ploterem i kolorowym wyŚwietlaczem.
Aktywny reflektor radarowy
Echosonda, pomiar temperatury wody
Kompas magnetyczny
Dbstawa etertronlcńój ńapy nawigacijnej powodujÓ podniesienie wartości ófeńy zgodnie z tabelą
oceny ofeń.
zapewnieńle możliwosci pomiaru temperatury wody,pówoduje podńiesieńiewartoscioferty zgodnie z

B:##:ilr3lfi['o'.
2.2.2.

powoduje ńódn|esienie wartości oferty zgodnie z tabelą oceny ofert.

Łączność

Radiotelefon morski stacjonarny wrazz anteną
Radiotelefon morski przenośny szt. 2, wodoodporny
Megafon stacjonarny
2.2.3. Wyposażen ie dodatkowe.

Pomieszczenie dla załogi - zamykana kabina umieszczona w częścirufowej, umożliwiająca
przebywanie 2 - 3 członków załogi. WidocznoŚć we wszystkich kierunkach, wycieraczki

2.2.4. Wyposażenie kabiny
2 fotele + ławka składana
lzolacja a kustyczn a sta n d a rd owa

|ułł^\tc.

Vć{il

Konsola wyposazona w panele; sterowania, nawigacyjny, kontroli pracy silnika, oraz radiotelefon
2.2.5. Pokład
Pokład roboczy wykonany w wersji antypoślizgowej
Ławki buńowe składane
Polery buńowe z mozliwościąmocowania holu dziobowe i rufowe ( z osłoną) - min 4 szt.
Wiosło + bosak
Wiadro + czerpak
Gaśnica, koc gaŚniczy
Hol pływający 50 m o średnicy25 m
Lina cumownicza 15 m o średnicy20 mm
Rzutka 30 m o średnicy10 mm
Kotwica o cięŻaze adekwatnym do wielkościjednostki
Lina kotwiczna 30 m o średnicy20 mm
Malowanie kadłuba w częścipodwodnejfarbą antyporostową, częścnawodna niemalowana.
Malowanie nazwy łodzi oraz logo i nazwę armatora
Pokrowiec dla urządzen ia zbierająceg o
Pzyczepa do transpońu drogowego łodzi
Doóatkowe Wyposazenie poxłaoońe w postaci ruchomej rampy dziobowej oraz szczelnej skrzyni
narzędziowej ńontówanej dÓ pÓkładu pódnośzą wartośćofeńy zgodnie z tabelą oceny ofeń'

2.2.6.Środki bezpieczeństwa i ratunkowe

Koła ratunkowe szt. 2
Kombinezony ochronne typu suchego wrazz ocieplaczami szt. 3
Kamizelki ratunkowe - szt. 5 - SOLAS
Pneumatyczne kamizelki ratunkowe - szt. 3 - SOLAS
Stroboskopowe sygnalizatory ratownicze naramienne szt. 3
Radiopławy PLB (406 MHz) - 3 szt. z GPS
Lornetka obsenruacyjna - szt. 1
Lornetka noktowizyjna, aktywna generacja 1+ lub 2+ - szt. 1
Apteczka
Rakiety spadochronowe białe - '10 szt.
Rakiety spadochronowe czerwone - 3 szt.
Pławka dymna pomarańczowa - szt. 1
Kombinezony robocze - 6 szt.
Rękawice ochronne - 6 szt.

Kaskiochronne-3szt.

Gogle - 3 szt. z wkładkami anty-słonecznymi
Dostawa lornetki ńoktoWizyjnej, aktywńa.generaćja 2+'Śzt,
zgodńie z tabelą oceny ofert:

1

powoduje podniesienie wartościofeńy

2.2.7. Dokumentacja zdawcza i eksploatacyjna w języku polskim
opis techniczny łodzi
o p is tech n iczny system u zb iera n ia zanieczy szczeń
Plan ogolny
lnstrukcja obsługi łodzi
lnstrukcje obsługi silnika(ów) i urządzen stanowiących wyposazenie łodzi
Swiadectwo klasy uznanego klasyfikatora
Kańa Bezpieczeństwa Uzędu Morskiego
Swi ad ectwa i certyfl ka t1y urządzeńl Wyposazen ia i sprzętu ratown czeg o
Dostaiczenie świadectwa'klasy,:wyśtawióne$o przóz,Polski Rejestr Statków podnosi wańośćofeńy
zgodnie ztabelą oceny ofeń.
i

3. Parametry eksploatacyine
3.{. Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego
3.1.1. Prędkośćmaksymalna
Minimum 20 w z 3 osobową załogą przy stanie morza 2. PrędkośĆpowyżej 25 w powoduje
podniesienie wańoŚci ofórty zgodnie z tabela oceny ofert.
3.1.2. Manewrowość
Swobodne, umozliwiające pracę zbieraczem oraz holowanie zapÓr manewrowanie, W zakresie

prędkości0-3W

Zdolnośc holowania zapory - uciąg minimum 1 tona
Mozliwośćbezpieczńelo::Bodejścia do rozbitka nń' z rampy dziobowej powoduje podniesienie
wańości ofert/ zgodnie z tabelą oceny ofeń.
3.2. System zbierania zanieczyszczeń z powierzchniwody
System zbierania zanieczyszczeń powinien składać się z następujących elementów;
.D ramiona zbieracza - składane na pokład łodzi regulowane, umoŻliwiające zwiększenie
powierzchni zbierania,(uzgodniono dodatkowy zapis: brak rozkładanych ramion
zbier acza n ie el mi ń uj e ofe ńy pod wa ru n ki em zastOsowa n a r ozwiązania
alternatywńegÓ' Zam-awi aj ąćy' będzie bad ał powi ezch nię zbiera n a),
i

i

i

lD

adhezyjny system zbierania oleju pozwalĄący na separowanie czystego oleju o zawartości
wody nie przekra czĄące1 50oń,
(D system magazynowania oleju składający się ze zbiornika aluminiowego o objętości1 m3 ze
złączem standardowym do jego oproŹniania' opcjonalnie system moŻe się składać z
wychylnego zbiornika ze złączem standardowym, do ktorego wnętrza wkładane mogą byc
szczelnie zamykane worki polietylenowe Wyposazone w linkę holowniczą orazboję'
Napełnione worki mogą byÓ usuwaneza burtę i podejmowane następnie przez inne
jednostki.
3.2.1. Szybkośó zbierania definiowana jako (iloczyn szerokości wlotu urządzenia zbierającego i
pręd kościzbieran ia |m2l godz']
Min 7.000 mZlgodz.
Powieżehnia:zbierania pówyŻej 15'000 mZlgadz ':powoduje podniesienie Wańości ofeńy zgodnie z
tabelą badania ofert.
3.2.2.

Wydajnośćzbierania [m3/godz.]
n a n a wyd aj n ośÓ uządzenia z bieraj

n 20m3 I godz
WydajnosÓ powVzej 30 m,3/godz. powoduje'podrriesieńie war:tości oferty zgodnie z tabelQ oceny
N

om

i

l

ąceg o

m

i

ofeń'

3.2.3. Efektywność zbieran ia
EfektyWnośćmieżona zawańoŚcią olgju w zbieranej mieszaninie powyżej 50%
Efektywńośćzbierańia powyzej 9Ó% powoduje podńiesieńie wańości ofeńy zgodnie z tabelą oceny
ofert.
3.2.4. Montaż, demontaż urządzeń zbierających na pokładzie
Zarównó urządzenie zbierające, jak izbiornik na zanieczyszczen:ia powinny mieÓ mÓzliwość
demonłazu . Zami,awiający będżie badał cżas demontażu i wartośćponiżej 2godzin powoduje
podniesienie Wartości oferty zgodnie ż tabólą badania ofert.
3.2.5. Spełnianie wymagań w zakresie składowania i transpońu materiałów niebezpiecznych
Spełnienie wymagań w zakresie składowania,i transpońU substancji niebezpiecznych:o
temperaturze zapłonu pońiżćj 6ÓoC powoduje podniesieńie wartościofeńy zgodhie z tabelą ofert.
3.2'6. Zakres lepkościzbieranych produktów naftołvych I cSt ]
Zakres lepkoŚciWymagany 15 - 150.000 cSt. Przekróezenie górńej granicy lepkości powyżej 'l50.000
i
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3.2.7. Pojemnośćukładu retencyinego I m3l
Zbiornik wymienny, mocowany na ramie
Pojemnośćmin 1 m3
standardowe
nia zbiornika Możliwość

{/,,hLo..\@il/.

4. OCENAOFERT
ocenie podlegają elementy sprzętu, takie jak parametry eksploatacyjne łodzi, w tym;prędkoŚó
maksymalna' manewTowośÓ oraz zdolnoŚć holowania zapory (uciąg)' Istotnym elementem oceny
jest również ocena zainstalowanego na pokładzie łodzi roboczej systemu do zbieranta
zanie czy szcz eń

o l ej

owyc h.

oferty oceniane sąprzy wykorzystaniu ponizszego arkusza oceny ofert

/.-r

'/r.rr:...-u.

VWW

6

l),

łt

+

o-

pu,,Ą

[,ł.r,:'ił\ko.

0.t-

Apteczka

tak/nie

Rakiety spadochronowe białe - 10 szt.

tak/nie

Rakietv soadochronowe czeruone - 3 szt.

tak/nie

Pławka dymna pomarańczowa - szt.

tak/nie

'1

Kombinezonv robocze - 6 szt.

tak/nie

Rekawice ochronne - 6 szt.

tak/nie

Kaskiochronne-3szt.

tak/nie
tak/nie

Goqle - 3 szt.
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2 pkt.

tak/nie

Opis techniczny łodzi
n

;,,::::,:::

'11pp96,:*.,,|1[Lruiig

Lornetka noktowizyina aktywna, generacja 2+ - szt.1

0 ois tech

lllrS$,ira$iriii.i:

icznv svstem u zbie

ra n

i

a zanieczY szczeń

tak/nie

Plan oqolnv

tak/nie

lnstrukcia obsłuqi łodzi

tak/nie

lnstrukcie obsłuqi silnika i uuadzeń stanowiących wyposazenie łodzi

tak/nie

Swiadectwo klasy uznaneqo klasyfikatora

tak/nie

Swiadectwa i ceńyfi katv urzadzeń, wyposazen ia i spzętu ratown iczego

tak/nie
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Swiadectwo klasv PRS
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Parąryótry eksn|ga$gyj1e sgnęlu pływając99,9,:;.nleĘdaienięI',f,|sl|kuelimi1gję,pJs$s.'..,...
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,Predkośćmaksymalna z 3 osobową załogą i przy stanie mona 2-

:.

. :: ;

,y116gą =

PredkośĆ maksvmalna wieksża niż 20 w,

tak/nie

Powvżei 25 w.

+ 1 pkt.
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tak/nie

Zdolnoścholowania zapory - niespełnienie warunku eliminuje ofeńę
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Swobodne manewrowanie w zakresie predkości0 - 3 W

.
.

Mozliwoścbezpieczneqo podeiścia do rozbitka np. Z rampy dziobowej
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Min 7.000 mŁlgodz. - niespełnienie warunku eliminuje ofeńę

tak/nie

Powvzei 15.000 m2lh

+

:fi8.,.,.........

8 pkt.

'tra0iilllff#ź...,:..
Nom inalna, określon a

pzez producenta

wyd

aj

noŚc urządzen ia

zbieraiaceoo min 20m3/oodz. - niespełnienie warunku eliminuje ofeńę

tak/nie

Nominalna wvdainoŚc uzadzenia zbieraiaceqo pow. 30m3/qodz.

+ 7pkt.
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w zbieranej mieszan
EfektywnośĆ miezona zawartoŚcią oleju'6::
50%

.{ruEfu;ś#Hi
Powyzei 90%

leńę

:::::.:::111
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ie powyzej
tak/nie
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4 pkt.
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+7pkt

95% iwięcei

YU1,.-2!!ir

Czas montazu ponizej 2 godzin

+

2 pkt.
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Temperatura zapłonu <;

=

60 C

+

Zakres lepkości Wymaqany 'l5 - 150.000 cSt
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2 pkt.

tak/nie
,Max,'!'18,

Zakres leokościpowvzei 150.000 cSt
Mechaniczne/manualne separowanie zanieczyszczeń stałych

pdn iępia,weru

n ków wy ma

+

6 pkt.

+

2 okt.

gt11yilffi B|ofertę

Zbiornik wymienny, mocowany na ramie

tak/nie

PoiemnoŚÓ min 1 m3

tak/nie

MozliwoŚÓ

oprozniania zbiornika - złącze standardowe

..,,,,.

tak/nie

+ 10 pkt.

Specjalny system składowania odpadow, np. system workowania
Cena oferowaneoo pzedmiotu zamÓwienia
Nainizsza oferowana cena

opis sposoby obliczenia punktów w kryterium cena, będący porównaniem ceny ofeĘ badanej i ceny najniŻszej

z

zastosowaniern wagi na poziomie 30Y, (zgodnie z powyzszątabe|ą), obliczone zostanie ze wzoru:

Kryterium cena - waga30Yo.
Zamawiający przyzna maksymalną ilośćpunktów w kryterium ,,,,cena" ofercie, która zzoferuje najniższą
cenę Zarealizację zamówienia. Punkty w pozostaĘch ofer1ach zostaną wyliczone ze wzorr:

x" g+
L1

Xg
Cmin
Ci

x

3o

[pkt]

-|iczba punktów przyznanyclr rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny
-najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofer1nie podlegających odrzuceniu
-cena rozpatrywanej oferty

10
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Załacznik nr 4 do S|WZ

vVYKAz vVYKo NANYG H/vVYKo NYWANYG H GŁoWNYc H DosTAW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego' prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. Prawo zamówień publlcznych (i. t z 2013 r. Dz. U.
poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa dwóch sztuk łodzl roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji
zwa Icza n ia zagr oŻeń i zan eczys zczeń ol ejowyc h
i

oświadczam, Że zrealizowałem nalezycie DOSTA\|/Y polegające na

Lp

Przedm iot dostawy /charakterystyka
systemów lłodzi

Data
wykonania/wykony
wania dostawy

Podmiot na rzecz ktorego
dostawa została
wykonana/jest
wykonywana

Opis w
hrm'

Szybkość zbierania..'.....'............[m2lgodz]

1

Wydajność:

'[m3/godz]

Nomi nal na wydaj nośÓ: urządzenia

Efektywnośćmierzona zawartością oleju w
zbieranej mieszaninie
Opis w
frrm'

Szybkość zbierania..'... .''..........'.[mZl godzl

Wydajność:
2

.[m3/godz]

Nomi nalna wydaj nośĆ:urządzenia

Efektywnośćmierzona zawartością oleju w
zbieranej mieszaninie

3

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.

Nazwa Wykonawcy
(Iub pieczątka)

,,a"ł"

podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osob upoważnionych)

