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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Adres pocztowy: ul.Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 81-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska - Rużewicz
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Tel.:  +48 586607641
Faks:  +48 586607661
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://sar.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Numer referencyjny: NZ- ER/II/PN/01/20

II.1.2) Główny kod CPV
34510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ – opis techniczny, oraz zał. nr 11 – Wzór umowy. Przedmiotem zamówienia jest
również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.
2. Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie
umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:
1) poszukiwania i ratowania życia na morzu.
2) działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska
naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego.
3) zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
http://sar.ezamawiajacy.pl


2 / 2

4) działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy
dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych,
wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MSPiR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-182444
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 002-001255
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/12/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie umowy.
Powinno być:
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3,5 %
(słownie: trzy i pół procenta) łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1255-2020:TEXT:PL:HTML

