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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i
Ratownictwa

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia

Kod pocztowy: 81-340

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 586607661

Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz, Danuta Jereczek
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl

Faks: +48 586607661

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.sar.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa 2 szt. łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
olejowych
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch aluminiowych łodzi roboczych przystosowanych do
prowadzenia zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych.
Podstawowe funkcje łodzi:
1) aktywne, polegające na mechanicznym zbieraniu oleju z powierzchni wody, zwalczanie zanieczyszczeń na
morskich wodach przybrzeżnych, osłoniętych, w portach i wodach śródlądowych
2) Prowadzenie akcji związanych z poszukiwaniem i ratownictwem na morzu, w szczególności na wodach
osłoniętych, we współpracy z wielozadaniowym statkiem ratowniczym
3) Holowanie zapór przeciwolejowych oraz małych, do 15 m długości, jednostek pływających
Łodzie powinny charakteryzować się:
1) możliwością bezobsługowej wieloletniej eksploatacji w warunkach hydrologiczno - meteorologicznych
umożliwiających prowadzenie akcji przeciwrozlewowych: stan morza -3; wysokość fali - 1,5m
2) wysoką autonomicznością tj. pozwalającą na prowadzenie działań operacyjnych przez okres co najmniej 12
godzin
2. Parametry sprzętu pływającego
2.1. Parametry podstawowe sprzętu pływającego
Wymiary (długość 7,5 - 9,0 m, szerokość maksymalnie 3,0 m. ) i ciężar wraz z wyposażeniem poniżej 3.800 kg.
2.2. Parametry konstrukcyjne sprzętu pływającego
Uwaga: Konstrukcja łodzi powinna zapewniać wieloletnią bezobsługową eksploatację w warunkach morskich
Materiał - Aluminium o podwyższonej wytrzymałości do zastosowań morskich
Grubość blach poszycia - min 5 mm
Grubość blach kabiny - min 4 mm
2.3. Stateczność i wolna burta oraz wyporność i pływalność
Zgodność z normą PN-EN ISO 12217-1: 2005 - Małe statki – Ocena stateczności i pływalności oraz podział na
kategorie. Część 1: Jednostki nieżaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m
2.4. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych
PN-EN ISO 12215-6: 2009 - Małe statki – Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba – Część 6: Układ konstrukcji i
szczegóły
Konstrukcja spawana
2.5. Napęd i systemy
Silnik o mocy min 200 kM (~150 kW)
Napęd śrubowy lub strugowodny, umożliwiający precyzyjne manewrowanie w zakresie prędkości 1 - 3 w.
Prędkość maksymalna - min 20 w.
Zbiornik paliwa atestowany, o pojemności umożliwiającej 12 godzinną pracę przy obciążeniu silnika w granicach
60%, wyposażony w zdalnie sterowany zawór odcinający.
Sterowanie - manualne hydrauliczne
3. Parametry eksploatacyjne sprzętu pływającego
3.1. Prędkość maksymalna
Minimum 20 w z 3 osobową załogą przy stanie morza 2
3.2. Manewrowość
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Swobodne, umożliwiające pracę zbieraczem oraz holowanie zapór manewrowanie, w zakresie prędkości 0 - 3
W
Zdolność holowania zapory – uciąg minimum 1 tona
3.3. System zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
System zbierania zanieczyszczeń powinien składać się z następujących elementów;
• ramiona zbieracza – składane na pokład łodzi regulowane, umożliwiające zwiększenie powierzchni zbierania,
• adhezyjny system zbierania oleju pozwalający na separowanie czystego oleju o zawartości wody nie
przekraczającej 50%,
• system magazynowania oleju składający się ze zbiornika aluminiowego o objętości 1 m3 ze złączem
standardowym do jego opróżniania. Opcjonalnie system może się składać z wychylnego zbiornika ze złączem
standardowym, do którego wnętrza wkładane mogą być szczelnie zamykane worki polietylenowe wyposażone
w linkę holowniczą oraz boję. Napełnione worki mogą być usuwane za burtę i podejmowane następnie przez
inne jednostki.
3.4. Szybkość zbierania definiowana jako (iloczyn szerokości wlotu urządzenia zbierającego i prędkości
zbierania [m2/godz.]
Min 7.000 m2/godz.
3.5. Wydajność zbierania [m3/godz.]
Nominalna wydajność urządzenia zbierającego min 20m3/godz.
3.6. Efektywność zbierania
Efektywność mierzona zawartością oleju w zbieranej mieszaninie powyżej 50%
Wypełniając dyspozycję art. 30 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania
równoważne opisanym, przy czym równoważność rozumiana jest jako spełnienie parametrów minimalnych
opisanych w siwz i jej załącznikach i zapewnienie funkcjonalności nie niższej niż opisana w siwz. Zamawiający
opisując przedmiot zamówienia w dużej mierze opisał go w sposób funkcjonalny, dodatkowo pozostawiając
wykonawcy swobodę w zaoferowaniu sprzętu o parametrach wyższych, punktowanych zgodnie z treścią SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
34521000
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
NZ-ER/II/PN/07/15
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MSPiR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-035327 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 055-095876 z dnia: 19/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/03/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Zamawiający dopuszcza możliwość Zamawiający dopuszcza możliwość
Sekcja III.1.2) Główne warunki
wprowadzenia płatności częściowych udzielenia wykonawcy zaliczki
na wniosek wykonawcy, przy czym w wysokości do 20% ceny
finansowe i uzgodnienia płatnicze
ostatnia płatność nie może być
kontraktowej, na jego wniosek.
niższa niż 60% ceny kontraktowej,
a pierwsza płatnośc w wysokości
20% wartości kontraktowej nie
wcześniej niż p 2 miesiącach od
daty zawarcia umowy, na podstawie
protokołu wskazującego postęp prac
obejmujący odpowiednio zakres nie
mniejszy niż płatność częściowa

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Powinno być:

Pkt 2.
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu

Pkt 2.
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
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składania,
składania ofert.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
ustawy
5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce
mają miejsce zamieszkania poza
zamieszkania poza terytorium
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
organu sądowego albo
administracyjnego
administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące
miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8
określonym w art. 24 ust.1 pkt
ustawy,
5-8,10 i 11 ustawy, wystawione
wystawione nie wcześniej niż
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
6 miesięcy przed upływem
upływem terminu składania ofert, z
terminu składania ofert, z tym
tym że w przypadku,
że w przypadku, gdy w miejscu
gdy w miejscu zamieszkania
zamieszkania tych osób nie
tych osób nie wydaje się takich
wydaje się takich zaświadczeń
zaświadczeń - zastępuje się
- zastępuje się je dokumentem
je dokumentem zawierającym
zawierającym oświadczenie
oświadczenie złożone przed
złożone przed właściwym organem właściwym organem sądowym,
sądowym, administracyjnym albo
administracyjnym albo organem
organem samorządu zawodowego samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
zamiast dokumentów, o których
dokumentów, o których mowa w pkt mowa w pkt 2 (odpowiednio VI.2
2 (odpowiednio VI.2 SIWZ):
SIWZ):
1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument 1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że: zamieszkania, potwierdzające
(...)
odpowiednio, że: (...)
6. Jeżeli w kraju pochodzenia
6. Jeżeli w kraju miejsca
osoby lub w kraju, w którym
zamieszkania osobylub w kraju,
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce w którym wykonawca ma siedzibę
zamieszkania, nie wydaje się
lub miejsce zamieszkania, nie
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne

dokumentów, o których mowa w pkt
5. 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiedniego
kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem

wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 5.1), zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Pkt 7 stosuje
się odpowiednio.

Zamiast:

Powinno być:

a) wykaz wykonanych (a
a) wykaz wykonanych (a
w przypadku świadczeń
w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, również
okresowych lub ciągłych, również
wykonywanych) głównych
wykonywanych) głównych
dostaw, w okresie ostatnich
dostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest
- w tym okresie, wraz z podaniem
krótszy - w tym okresie, wraz z
ich wartości, daty wykonania
podaniem ich wartości, przedmiotu,
i podmiotów, na rzecz których
daty wykonania i podmiotów, na
dostawy te zostały wykonane, oraz rzecz których dostawy te zostały
załączeniem dowodów czy zostały wykonane, oraz załączeniem
wykonane lub są wykonywane
dowodów czy zostały wykonane lub
należycie.
są wykonywane
należycie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
24/04/2015
IV.3.3) Warunki otrzymania
(dd/mm/rrrr)
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Powinno być:
27/04/2015
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
24/04/2015 Godzina: 11:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
27/04/2015 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Powinno być:
27/04/2015 Godzina: 13:15

Zamiast:
24/04/2015 Godzina: 11:15
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-044916
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