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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówlenia

Publicznego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

wrazzdokumentacją projektowo _ montażową dla statku ''Kapitan Poinc'' sygnatura:

NZ-ER/ll/PN/10/15

numer ogłoszenia: 2015/S 055-095913 data zamieszczenia: 19/o3/2o15

Zmiana treści siwz nr 2

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działĄąc jako Zamawiający w niniejszym

postępowaniu dokonuje na podstawie ań. 38 ust 4 Pzp zmiany treści siwz w ponizszym

zakresie. Jednocześnie Zamawia)ący wskazuje, iŻ dokonana zmiana stanowi jedynie

dostosowanie literalne S|WZ do brzmienia ogłoszenia, jednakże nie stanowi zmiany siwz w

zakresie jej wymagań.

1' Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu' treść:

''Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za
spełniony jeśli Wykonawca wykaze' że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krotszy - W tym okresie,

nalezycie wykonał co najmniej dwie dostawy zautomatyzowanych' zintegrowanych

systemów wraz z dokumentacją projektowo - montaŻową,lub zrealizowali dostawy takich

systemów wrazz ich montazem, za kwotę nie mniejsząniŻ2 000 000 zł brutto kaŻda

(słownie: dwa miliony złotych) lub modernizaĄę takich systemów, ktorych wańość brutto

modernizacji wynosiła 2 miliony każda.''

zastępuje się treŚcią:
''Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający Uzna za

spełniony jeśli Wykonawca wykaŻe, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - W tym okresie,

naleŻycie wykonał co najmniej dwie dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych

system Ów zbiera n ia zanieczy szczeń z powi erzch n i wod y, wr az z d oku mentacj ą
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projektowo - montaŻową, lub zrealizowali dostawy takich systemów wraz z ich

montażem, za kwotę nie mniejsząniŻ 2 ooo 000 zł brutto kaŻda (słownie: dwa miliony

złotych) lub modernizai1ę takich systemÓw, ktorych wańośÓ brutto modernizacji wynosiła

2 miliony kaŻda'"

Powyższe nie stanowi zmiany opisu spełniania warunku, a jedynie literalne dostosowanie

do treŚci ogłoszenia

2. Rozdział V SIWZ, pkt a) dopisuje sie na końcu treść (zgodnie z treścią ogłoszenia):

,,W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w

Wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku składania

dowodów, o których mowa powyżej''.

RozdziałV SIWZ' ust 2 pkt b) dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej ifinansowej,

treśÓ: ''objętej przedmiotem zamówienia'' zastępuje się treścią "związanĄ z przedmiotem

zamówienia''.

3. Rozdział Vl SIWZ, ust. 1 pkt 2 S|WZ - wprowadza się pełną treśÓ opisu Wykazu

wykonanych głównych dostaw zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrow z dnia 19 lutego 2O13r w sprawie rodzajÓw dokumentÓw, jakich może Żądać

zamawiĄący od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byÓ składane, tym

samym przyjmuje on treśÓ:

"Wykaz wykonanych (a W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, również

wykonywanych) głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofeń, wraz z podaniem ich wańoŚci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiotÓw na

rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jednocześnie, zgodnie z

pkt V' ZamawiĄący zezwala, by wykaz obejmował wykonanie dostaw z ostatnich sześciu

lat. "

4' ZaŁ nr 4 do S|WZ - Wykaz wykonanych dostaw

- zgodnie z treścią opisu spełniania warunku, Wykonawca zobligowany jest

legitymować się doświadczeniem w dostawie systemów o wskazane) minimalnej

wańości. Spełnienie warunku wykonawca winien jest wykazać za pomocą Wykazu

oraz poświadczeń' Celem zwrócenia Wykonawcom uwagi na koniecznośÓ wskazania

w Wykazie wańości zrealizowanych dostaw, Zamawiający umieszcza na stronie

internetowĄ\NzÓr Wykazu - zał. nr 4 do SIWZ, podkreślający Wtreści koniecznośĆ

wskazania wańoŚci zrealizowanych dostaw. Jednocześnie Zamawia!ący wskazuje, iŻ

Wykonawca składając ofeńę moŻe posłużyó się zarówno nowym wykazem, jak i

dotychczasowym, z uwzględnieniem konieczności wskazania tam nie tylko

charakterystyki systemu (zbieranĄ zanieczyszczeń z powiezchni wody), ale równieŻ

wańości zrealizowanej dostawy.

ZamawiĄący nie przedłuŻa terminu składania ofeń. Wprowadzone zmiany nie stanowią

odmiennej treści siwz w odniesieniu do wcześniej wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu i

nie powodują konieczności pozostawienia dodatkowego czasu na Wprowadzeniem zmian w



ofeńach. Tym samym termin składania ofeń oraz otwarcia ofeń pozostaje bez zmian i

upływa w dniu 27.o4.2015r
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