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PL-Gdynia: Statki ratownicze

2009/S 206-295278

 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Zespół ds.

zamówień publicznych, attn: Danuta Jereczek, PL-81-340  Gdynia. Fax  +48 586607661.

 
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.9.2009, 2009/S 187-269576)

 
 
 
Przedmiot zamówienia:
CPV: 34513700.
Statki ratownicze.
Zamiast:

III.2.3)

...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawca musi spełnić niżej wymieniony warunek szczegółowy- wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wybudowaniu nie mniej niż jednej jednostki technicznej
(statku) o parametrach zbliżonych do jednostki będącej przedmiotem zamówienia, której ogólną charakterystykę
określono w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.

Za parametry zbliżone do jednostki będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna wybudowanie jednostki
technicznej (statku) o długości całkowitej nie mniejszej niż 30 m i nie większej niż 45 m (tj. w zakresie od 30 m do 45 m),
mocy nominalnej napędu nie mniejszej niż 4900kW i prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 20 węzłów.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek ten musi spełniać jeden z wykonawców występujących
wspólnie (konsorcjant).

IV.1.2)

...

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu, Zamawiający
dokona sprawdzenia, który z wykonawców w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki szczegółowe określone
przez Zamawiającego w sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia i zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy
otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków według następującej zasady:

A)- za każde kolejne 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) PLN, powyżej wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1) 31 800 000,00
PLN, dodatkowy jeden punkt;

B)- za każdą kolejną należycie wykonaną usługę, ponad wymagane wybudowanie jednej jednostki technicznej (statku)
spełniającą warunek określony w sekcji III.2.3) pkt 1), dodatkowy jeden punkt.

http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=269576-2009
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W przypadku, gdy kilku wykonawców zdobędzie tyle samo punktów, to Zamawiający zwiększy liczę wykonawców
zaproszonych do składania ofert.

IV.3.4) 27.10.2009 - 13:00.

Powinno być:

III.2.3)

...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawca musi spełnić niżej wymieniony warunek szczegółowy- wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wybudowaniu nie mniej niż jednej jednostki technicznej
(statku) o parametrach zbliżonych do jednostki będącej przedmiotem zamówienia, której ogólną charakterystykę
określono w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia.

Za parametry zbliżone do jednostki będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna wybudowanie lub
przebudowanie jednostki technicznej (statku) z napędem mechanicznym o długości powyżej 24 m typu: statek ratowniczy,
statek specjalistyczny, holownik (typy statków według definicji i określeń Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków
Morskich Polskiego Rejestru Statków, część I – Zasady Klasyfikacji). Pod pojęciem przebudowy jednostki technicznej
(statku) z napędem mechanicznym Zamawiający rozumie wykonanie prac na jednostce o długości powyżej 24 m
typu: statek ratowniczy, statek specjalistyczny, holownik, obejmujących: prace kadłubowe i maszynowe związane z
modernizacją kadłuba i modernizacją siłowni łącznie z wymianą silników głównych.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek ten musi spełniać jeden z wykonawców występujących
wspólnie (konsorcjant).

IV.1.2)

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu, Zamawiający
dokona sprawdzenia, który z wykonawców w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki szczegółowe określone
przez Zamawiającego w sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia i zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy
otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków według następującej zasady:

A)- za każde kolejne 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) PLN, powyżej wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1) 31 800 000,00
PLN, dodatkowy jeden punkt;

B)- za każdą kolejną należycie wykonaną usługę, ponad wymagane wybudowanie lub przebudowanie jednostki
technicznej (statku) spełniającą warunek określony w sekcji III.2.3) pkt 1) Zamawiający oceni w następujący sposób:
wybudowanie jednostki technicznej- dodatkowy jeden punkt, przebudowanie jednostki technicznej - dodatkowo 0,5
punkta.

W przypadku, gdy kilku wykonawców zdobędzie tyle samo punktów, to Zamawiający zwiększy liczę wykonawców
zaproszonych do składania ofert.

IV.3.4) 23.11.2009 - 13:00


