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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 Słupski
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 Statki i łodzie

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:
08/07/2020
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: III.1.3
Zamiast:
Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca:1. wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostawę lub dostawy co najmniej 2 (dwóch)
statków, każdy statek o wartości brutto minimum 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów zł 00/100).Uwaga!
Przez statek dla spełnienia warunku zdolności zawodowej rozumie się statek w znaczeniu określonym w
art.5pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1452), o
długości całkowitej minimum 17 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile
wiatru co najmniej do 7 ̊B;2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:a) jedną osobę,
która pełniła będzie funkcję projektanta budowy statku, legitymującą się doświadczeniem w zaprojektowaniu
minimum 2 (dwóch) statków, każdy o długości całkowitej minimum 17 metrów oraz przeznaczeniu pływania
przy stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do7 ̊B;b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje
kierownika budowy statku, legitymującą się doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy minimum
2 (dwóch) statków, każdy o długości całkowitej minimum 17metrów oraz przeznaczeniu pływania przy
stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do 7 ̊B.Uwaga!Przez statek dla spełnienia warunku
doświadczenia rozumie się statek w rozumieniu art. 5 pkt. 1 ustawy zdnia18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1452);W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych
do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz
sytuacji finansowej i ekonomicznej) winnych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia,przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia,
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.Zamawiający informuje, że
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu dopuszczono, aby wykaz dostaw
oraz wykaz usług obejmował okres 8 lat przed upływem terminu składania ofert – podstawa § 2 ust. 5 pkt.
2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.).
Powinno być:
Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca:1. wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostawę lub dostawy co najmniej 2 (dwóch) statków,
każdy statek o wartości brutto minimum 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów zł 00/100).Uwaga! Przez statek
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dla spełnienia warunku zdolności zawodowej rozumie się statek w znaczeniu określonym w art.5pkt. 1 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1452), o długości całkowitej
minimum 15 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru co najmniej do
7 ̊B;2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:a) jedną osobę, która pełniła będzie
funkcję projektanta budowy statku, legitymującą się doświadczeniem w zaprojektowaniu minimum 2 (dwóch)
statków, każdy o długości całkowitej minimum 17 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co
najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do7 ̊B;b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy
statku, legitymującą się doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy minimum 2 (dwóch) statków,
każdy o długości całkowitej minimum 17metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej
5 i sile wiatru do najmniej do 7 ̊B.Uwaga!Przez statek dla spełnienia warunku doświadczenia rozumie się
statek w rozumieniu art. 5 pkt. 1 ustawy zdnia18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1452);W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej)
winnych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia,przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji w postępowaniu dopuszczono, aby wykaz dostaw oraz wykaz usług obejmował okres
8 lat przed upływem terminu składania ofert – podstawa § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczeniedoudziału
Zamiast:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/10/2020
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 12:00
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

