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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: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 839-32-09-326
Adres pocztowy: Jana Pawła II nr 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krupa
E-mail: statki.przetarg@girm.gov.pl
Tel.: +48 598468492
Adresy internetowe:
Główny adres: www.girm.mojbip.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa dwóch statków inspekcyjno - kontrolnych.
Numer referencyjny: 1/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
34500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch fabrycznie
nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu metrów) wraz z
kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić wykonanie
zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru 7˚B.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia ww. portu
według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0039qzw
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-048415
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 074-175926
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/04/2020
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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch fabrycznie
nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu metrów) wraz z
kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w dokuemntacji jest mowa jest o statku - rozumie się przez to cały przedmiot zamówienia, w
szczególności zaprojektowanie, wykonanie (budowę i montaż) oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych statków.
Statek przeznaczony będzie do:
- prowadzenia działań kontrolno – patrolowych,
- prowadzenia służby dozorowej,
- eskortowania jednostek rybackich do najbliższego portu,
- prowadzenia akcji poszukiwaczko - ratunkowej w ramach SAR.
Wymiary główne statku:
- długość konstrukcyjna/klasyfikacyjna: 23,5-24m,
- długość całkowita: do 26 m,
- szerokość konstrukcyjna: 5,8-6,2 m,
- szerokość całkowita: 6,2-6,5 m,
- zanurzenie maks.: 2,5-2,8 m,
- zanurzenie min.:2,0 m,
- wysokość konstrukcyjna: 3,0-3,3 m.
Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić wykonanie
zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru 7˚B.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia ww. portu
według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.
Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim
oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja
zgodności lub certyfikat CE).
Przedmiot Zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statków, konfigurację wyposażenia oraz
niezbędne i kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego.
Uwarunkowania instytucjonalne:
Przedmiot zamówienia Projekt będzie zabezpieczał obsługę inspektorów: Głównego Inspektoratu Rybołówstwa
Morskiego (GIRM) z portów:

3/5

-Kołobrzeg,
-Ustka,
-Darłowo.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony według wymogów ustawy z dnia 18 września 2001r.
Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy oraz
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1452) oraz przepisami
wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów o których mowa w art. 5 pkt 33, art. 62 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art.
101ust. 1 i art. 115 ww. ustawy, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wraz ze zmianami obowiązującymi
od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie określonym
odrębnymi przepisami.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym i
zatwierdzonej przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne, odpowiadającej obowiązującym przepisom w zakresie
klasyfikacji i budowy małych statków morskich.
Przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rozumie się Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna ze siedzibą
wGdańsku lub inny podmiot uznany i działający zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 2.1.10.SIWZ.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadać świadectwa uznania Klasyfikatora.
Odbiór statku przez Zamawiającego:
Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczą-Odbiorczą. Warunkiem przystąpienia
do odbioru będzie zakończenie i przedstawienie prac wg książki odbiorów oraz zrealizowanie „Programu próbna
uwięzi” oraz „Programu prób morskich”, które będą opracowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Miejsce przekazania statku – Port Ustka z uwzględnieniem pkt. 2.1.5. SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ – Opis statków.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch fabrycznie
nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu metrów) wraz z
kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w dokumentacji jest mowa jest o statku - rozumie się przez to cały przedmiot zamówienia, w
szczególności zaprojektowanie, wykonanie (budowę i montaż) oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych
statków.Natomiast budowa zamiennie zwana wykonaniem - oznacza budowę statku i obejmuje wszelkie
czynności wiązane z budową statku, w tym budowę oraz prace montażowe poszczególnych elementów
konstrukcyjnych i urządzeń statku stanowiącego przedmiot zamówienia.
Statek przeznaczony będzie do:
- prowadzenia działań kontrolno – patrolowych,
- prowadzenia służby dozorowej,
- eskortowania jednostek rybackich do najbliższego portu,
- prowadzenia akcji poszukiwaczko - ratunkowej w ramach SAR.
Wymiary główne statku:
- długość konstrukcyjna/klasyfikacyjna: 23,5-24m,
- długość całkowita: do 26 m,
- szerokość konstrukcyjna: 5,8-6,2 m,
- szerokość całkowita: 6,2-6,5 m,
- zanurzenie maks.: 2,5-2,8 m,
- zanurzenie min.:2,0 m,
- wysokość konstrukcyjna: 3,0-3,3 m.
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Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić wykonanie
zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru 7˚B.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia ww. portu
według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.
Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim
oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja
zgodności lub certyfikat CE).
Przedmiot Zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statków, konfigurację wyposażenia oraz
niezbędne i kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego.
Uwarunkowania instytucjonalne:
Przedmiot zamówienia Projekt będzie zabezpieczał obsługę inspektorów: Głównego Inspektoratu Rybołówstwa
Morskiego (GIRM) z portów:
-Kołobrzeg,
-Ustka,
-Darłowo.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony według wymogów ustawy z dnia 18 września 2001r.
Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy oraz
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1452) oraz przepisami
wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów o których mowa w art. 5 pkt 33, art. 62 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art.
101ust. 1 i art. 115 ww. ustawy, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wraz ze zmianami obowiązującymi
od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie określonym
odrębnymi przepisami.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym i
zatwierdzonej przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne, odpowiadającej obowiązującym przepisom w zakresie
klasyfikacji i budowy małych statków morskich.
Przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rozumie się Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna ze siedzibą w
Gdańsku lub inny podmiot uznany i działający zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 2.1.10.SIWZ.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadać świadectwa uznania Klasyfikatora.
Odbiór statku przez Zamawiającego:
Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczą-Odbiorczą. Warunkiem przystąpienia
do odbioru będzie zakończenie i przedstawienie prac wg książki odbiorów oraz zrealizowanie „Programu próbna
uwięzi” oraz „Programu prób morskich”, które będą opracowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Miejsce przekazania statku – Port Ustka z uwzględnieniem pkt. 2.1.5. SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ – Opis statków.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Opis przedmiotu zamówienia cd:
Podmiot uznany to podmiot będący członkiem International Association of Classification Societies (IACS) ( w
języku polskim: Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych).
Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i
zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, przy czym w przypadku
zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu
gwarancji jakości.
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
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1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z pracami i czynnościami
montażowymi elementów i urządzeń przy budowie statku przez osoby fizyczne wykonujące te prace, o ile prace
te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
2.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie usług w projektowych, transportowych oraz szkoleniowych.
3.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez
Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 3 do
SIWZ – wzorze umowy.

