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Wykonowcy Ubiegojqcy się
o udzielenie zomówienio
stoików m/s
Dotyczy: posiępowonie o udzielenie zomówienio publicznego: Remonl
DUUE 2016/s
orkon i m/s Posot dlo odnowienio klosy PRS, ogłoszenie o zomówieniu
Ol 6-0241 79 z dnio 23 /01 /201 6

odpowiedŹ no pytonio

nr 5

joko Zomowiojqcy w niniejszym
Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc
publicznego
informuje, iŻ w niniejszym postępowoniu o udzielenie zomówienio
od Wykonowców zopytonie, które wroz z odpowiedziq zomieszczono

wpłynęły
poniżej.

Pvtonie I
W zwiqzku z ogłoszeniem proszę o wyjaśnienie:
,,ZomowiajqcY W worunkach udziału zoslosowoł porometry techniczne przedmiotu
przez
remontu stqtków dlo posiodonio niezbędnej wiedzy i doświodczenia
Wykonawcę W postoci: tonoŻu nie mniejszego niŻ 28O RT i mocy siłowni nie mniejszej
powinien
niŻ 49OO kW. w myśIprzepisow prawo zqmówien publicznych Zomowiojqc
tok kształtować warunki udziału wykonowcY w postępowaniu, oby zogwarantować
zosad
dosfęp do zomówienio pod miotom zdolnym do jego wykonanio inie noruszoć
w warunkoch
uczciwej konkurencii. Zomawioiqcy stosuiqc parametry techniczne
to
odniosłsię do somego przedmiotu zomówienio. Nolomiast przedmiot zomowienio
speŁniac
chorokterystyczne stolki - rotownicze okrętY, ktore w swoiei istocie muszq
tym tonoŻu i
wyŻsze wYmagania niŻ powszechne wysfęp ujqceiednostki pływojqce o
o tej długościcołko witej. D/ofego teŻ zamowiojqcy sfosuiqc łqczny drugi parometr
techniczny (moc siłowni >49OO kW) jednocześnie podwyŻszył i to znocznie
io
doświodczenie wykonawcY w zakresie remontu slotków o określonym tonoŻu
Przedmiot
okreś/onei długościcołkowitej w stosunk u do przedmiotu zomówienio.
do udziołu w
zqmówienio ze względu na długośćiednosfkiokreśla podmioty zdolne
zomówieniu nie tylko ,,duże" stocznie, lecz licznie obecnie występujqce no rynku
przedmiot zamówieniq nie
,,mqłe" stocznie remontowe. Nodto naleŻy zauwoŻyć, Że
które
obejmuje prac naprawczych przY somYch si/nikoch głownych i pomocniczych,
oroz
okreśIojqprzecieŻ moc siłowni moszynowej lecz sq lo głownie prace dokowe
pokłodowe i elektryCzne.
Podsumowujqc, proszę o wykreślenie warunku łqcznego udziołu dlo przedmiotu
ze
remontu posiodonio niezbędnej wiedzy i doświodczenia moCY siłowni kaŻdego
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slofków nie mnie1s zej niŻ 4gOO kW albo w inny sposó b modyfikocję tych zopisów, tok
oby krqg podmiotow wykonawców nie został zawęŻony fok jok iest to obecnie i nie
norvszoł zosad zamowień p ublicznych"

odpowiedŹ Zomowiojocego:
Zomowiojqcy wskozuje,iŻ ponownie pzeonolizowoł treści opisu spełnionio worunku
wiedzy i doświodczenio biorqc pod uwogę orgumentocję Wykonowcy pytojqcego,
no podstowie której podizymuje dotychczosowe bzmienie wskozonej treścisiwz i

w

zokresie opisu spełnionio worunku wiedzy
uzosodnieniu niniejszego stonowisko wskozuje się co nostępuje:

ogłoszenio

i

doświodczenio. W

Pzedmiotowe stotk| objęte remontem W romoch pzedmiotu zomówienio sq

jednostkomi o duzym stopniu skomplikowonio technicznego, nosycone outomotykq i
elektronikq, o włośniespektokulornym Wyznocznikiem ich skomplikowonio jest dużo
moc siłowni przY niewielkim tonozu jednostki. Z tego powodu W zomówieniu
publicznym Zomowiojqcy Wymogo by Wykonowco posiodoł niezbędnq wiedzę
i doświodczenie w wymioze określonYm przez nos W ogłoszeniu i siwz, gdyz jedynie
toki w ocenie Zomowiojqcego doje rękojmię nolezytego wykononio remoniu tok
skomplikowonych jednostek. Podkreślenio Wymogo fokt, iŻ Zomowiojqcy jest
zobowiqzony określićopis spełnionio worunków udziołu w postępowoniu w toki
sposob, by umozliwić skuteczne ubiegonie się o udzielenie zomówienio jedynie tym
uczestnikom rynku, ktorzy sq w stonie nolezycie wykonoć done zomówienie.
Zomowiojqcy potwierdzo, co wskozoł Wykonowco, ze pzedmiot zomówienio nie
obejmuje proc noprowczych somych silnikow głownych i pomocniczych, jednokze
nolezy w miejscu tym podkreślić,iz niniejsze zomówienie obejmuje instolocje okołosilnikowe, co się z wiqŻę równiez z koniecznościq wykononio ewentuolnych proc
serwisu specjolistycznego obejmujqcego outomotykę i sterowonie siłowni. Dlotego
tez Zomowiojqcy zdefiniowoł wymogone doświodczenie w opisony w siwz sposób'
Nie mozemy się zgodzic zIwierdzeniem, jokoby Zomowiojqcy nozucoł ogroniczenio
co do wielkościWykonowcy, jok to błędnie zostoło zosugerowone W pzesłonym do
nos piśmie.Podkreślomy ponodto, iŻ Zomowiojqcy nie norzuco np. tokze
konieczności wykozonio no etopie skłodonio ofert dysponowonio stołymi zosobomi
w postoci kosztownej infrostruktury stoczniowej jok np. dok, pozostowiojqc w tym
zokresie wykonowcom swobodę W zorgonizowoniu wskozonej infrostruktury 7
uwzględnieniem czosu no reolizocję zomowienio. Zomowiojqcy wskozujqc opis
spełnionio worunków udziołu w postępowoniu, popzestoł jedynie no definiowoniu
porometrów stotków wcześniej remontowonych - tonoz 280 RT i moc 4900kW gdyŻ
joko tokie sq to porometry włościwedlo stotkow objętych przedmiotem zomówienio
i dobze opisujqce stopień ich skomplikowonio, o tokze obrozujq odekwotnie ilość
procy objętej przedmiotem zomówienio np. pkt. 3 specyfikocji woły głowne i śruby
nopędowe. W ocenie Zomowiojqcego podmioty nie posiodojqce doświodczenio w
reolizocji remontów stotkow o wskozonych pzez Zomowiojqcego porometroch, czyli
o odekwotnym stopniu skomplikowonio, notomiost specjolizujq się np.w remontoch
kutrów rybockich, nie dojq rękojmi nolezytego wykononio umowy.
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uwogi no podtzymonie treścisiwz w dotychczosowym bzmieniu, Zomowiojqcy nie
przesuwo terminu skłodonio ofert. Tym somym termin skłodnio iotworcio ofert:
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