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NZ-6100/02/17-KW
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu
dla pierwszego odnowienia klasy statku m/s Sztorm typu SAR 3000, zgodnie
z przepisami PRS

odpowiedzi na pytania i zmiana treściSIWZ

Morska SłużbaPoszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło od
Wykonawcy zapytanie' które wraz z odpowiedzią i zmianą treści SIWZ na podstawie art. 38 Pzp
zamieszczono poniżej.

Pytanie

1:

ogłoszenie DUUE, Poz' III'1'3 Zdolności techniczne i kwalifikacje zawodowe

'..wykonanie usług remontów co najmniej dwóch(Z) statków dla uzyskania dokumentów
klasyfikacyjnych [w tym jednego o Kadłubie aluminiowym) o mocy siłowni 4000 KW i tonażu
pow.Z50 orazzamówieniu nie niżejjak 900 000Pln każda BRT
Pytanie:

i

w budowie sterówek
aluminiowych [40-75t)
dla jednostek rybackich [trawlery, purse sejnery), siłownia o mocy 4500 - 5200 KW
Stop aluminium 5083 i 5086
Czy Armator wyrazi zgodę
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ź Zamawiai ącego

zaakceptuje doświadczenie wykonawcy

:

Zamawiający wskazuje,iżw przypadku warunku udziału w postaci doświadczenia w wykonaniu
remontu statku, czytelnym jest również uznanie doświadczenia w wybudowaniu statku'
Niemniejjednak Zamawia1ący, by nie pozostawiać ewentualnych wątpliwościinterpretacyjnych,
zmienia treśćSIWZ w powyższym zakresiepoprzez doprecyzowanie:
''Warunek posiadania zdolnościtechnicznej i zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli
Wykonawcawykaże że:
a) w okresie ostatnich trzech [3J latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał usługi remontów
co najmniej dwóch [2) statków dla uzyskania dokumentów klasyfikacyjnych [w tym jednego
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o kadłubie aluminiowym), o mocy siłowni 4000 kW i tonażu pov,ryżej 250 BRT oraz wartości

zamówienia nie niższa nić 900 000 zł brutto każde. Do wykazu na|eży dołączyć dowody
potwierdzające należyte wykonanie usług.

za spełniony również w sytuacji posiadania
przezwykonawcę doświadczenia w wybudowaniu povłyŻszych statków, źl W zakresie
statku o kadłubie aluminiowym - również wybudowanie statku o nadbudówce
aluminiowej o porównywalnej wielkości'''
Zamawiający uzna warunek

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu. Zdaniem Zamawiającego z uwagi na
odległy termin składania ofert, oraz jedynie doprecyzowanie wskazanego sposobu oceny
warunku, nie jest koniecznym przedłużenieterminu składania ofert. Powyższe doprecyzowanie
zostanie również wprowadzone do ogłoszenia o zamówieniu.
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