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Dot. Postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa 8 łodzi ratowniczych typu RlB wraz zprzYczepamitransportowymi.

Znak postępowania : NZ-ER/l l/PN /o5 / 17

Na podstawie art. 38 ust. 1-a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. ŻoI5 r', poz. ŻL64 ze zm.) Morska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa udziela wyjaśnień treści Specyfikacji lstotnych
Warunków Zamówienia.

Pvtanie nr 1.

Dotyczy: SIWZ, część V. ,,Warunki udziału W postępowaniu wraz z opisem
sposobu dokonywania ich ocenY oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w
art.24 ust. 5", pkt 2, ppkt 3):

,,3) zdolności technicznej lub zawodowej'
Warunek posiadonia zdolności technicznej i zawodowej Zamowiajqcy uzna zo
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem
terminu składania ofert, o jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał dostowę co najmniej dwoch (2) łodzi typu RlB o długości od 4
do 9 m z systemem,,self-righting" przeznaczonych
dla służb zwiqzanych z ratownictwem."
oraz
slWZ, Łałącznik nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw'
Po przeprowadzonej analizie dokumentacji przedmiotowego postępowania

{Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia wraz z zalącznikami) wynika, że warunek
posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeśli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał dostawę co najmniej dwóch todzi typu RlB o długości od 4 do 9 m z systemem
self-righting przeznaczonych dla słuzb związanych z ratownictwem. Natomiast w

,,Wykazie wykonanych/ wykonywanych dostaw'' (Załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający
odwołuje się do łodziz systemem ,,self lighting''.
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Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o

potwierdzenie, iż zapis ,,self lighting'' w SIWZ, Łałącznik Nr 6 jest oczywistą omyłką

pisarską.

odpowiedź'
Zamowiojqcy potwierdza, że w Załqczniku nr 6 do slwz pkt 4 w poz. 2 tabeli powinien

znajdować się zopis ivstem ,.self-riąhtinq", zamiast zapisu ,,self lighting" stanowiącego

oczywistą omyłkę pisarską.

Pvtanie nr 2.

Dotyczy: SIWZ, część Xl. ,,Miejsce itermin składania i otwarcia ofert'', pkt 1.

,,ofertę noleży złożyć w siedzibie MSPiR, ul. Hryniewickiego 10, 8L-340 Gdynio
(sekretariot lt piętro) w terminie do dnia 25.05.20L7 r' godzina 1-L:00."

Zwracamy się do Zmawiającego z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany

terminu składania ofert na dzień 5 czerwca 2017 r'
Powyższe wynika z faktu, iŻ przygotowanie oferty spełniającej wymagania

Zamawiającego Wymaga szczegółowych konsultacji technicznych z podmiotem

zagranicznym będącym producentem przedmiotowych lodzi, W tym dokonania

tłumaczeń specyfikacji tech n icznej.

odpowiedź'

Zamawiojqcy podtrzymuje zapisy części Xt slWZ dotyczqce terminu sktadania ofert, tzn.

ofertę noleży złożyć w terminie do dnio 25.05.2077 r. godzino 77:a0.

t. ż.w" |anusz Mąziarz


